




Lappames Omwanhelse 
Ifrän 

Deras fordna Widffeppelser, 
och 

Afguderi. 

S t o c k h o l m , 
Tryckt i Kongl. Finffa Boktryckeriet, 

pä ^0n> ^ v . <l!^i.ua«iviä bekostnad. 



Desia twä Berättelser, om Lap» 
parnas Omwändelse frän deras 
fordna N>ldsteppelser och Afgu» 
oer i , hafwa i Kongl. Häf» (^anMo-
num ti l öfwerseende bliftvit inlämna-» 
de: Men som de§a gamla vocumencer, 
enligt deras företal, icke Mgifwas sä» 
som l^eoloZiffa, UMN säsoM ttittori. 
sta, sä finner <l!onMorium sig' därmed 
ej egenteligen kunna befatta. Dock t i l 
ar göra ntgifningen tryggare, äftven i 
anseende til mer enfaldiga Läsare, bar 
ConMorium, pä Utgifwarens ästun-
dan, meddelt honom en och annan all. 
märkning wid nägra betydeligare stal» 
len, ar efter behofi ^excen eller tiUaa. 
de Ksorer införas. 8cocKKoIni ur Kongl. 
Hä f . d!onlittorium d. lo:de ^ebruarij 
1773-

l^ot. i Kongl. H«f.c«n««. 

<. 



Enndran. 
^^är lämnas Twä Berättelser, om 
Lavoarnes fordna widsteppelftr och 
Afgudert, samt dcn möda, som Lä' 
tare i Orten haft at utrota desam. 
Ma. ScoaN Prosten l ^ r i w i Be-
fkrisiuttg öm Torna dck K e m i 
Lappmarker, utkommit, bcbaqade 
Kongl. Kammar-Herttn Walbörne 
Herr 7̂«o!vt̂ 3 ttu^^c^^i-x lemna 
Mig hel deraf; dwarföre de ock nu 
Med ödmjuk tacksamhet, meddelas det 
Altmanna, säsom tjamqe t i l BlbaNg 
wid förenämde Bcstrifning, bwilken 
WunNit hos wära Landsmän ct gan-
sta benäget förtroende. 

Berättelstrne <1to komne iftän 
BistopMs i l~,inKäpmz,I)oÄor^.n6. 
(). !<dv?s!ii 8id1'ockecj,UL. D>'lme 
Swensk? Heders ° Man , som ej Min
dre är sänd for wuter och mäuFun. 
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nig i Fäderneslandets häfder, än stl-
som wördad Lärare i Forsa mlimen, 
har fatt dem af Arki- Biffopen Oo-
Äar H4^H/^ ^ie^cö. Den förre är 
författad as dä warande diommini. 
Ner t Lnara Herr <3ilö /̂e/ ?A^t t5 , 
som efter är 1682 blef flyttad til 
Kvrko. Herde Beställningen l Torna 
och dog 1705. Han här insändt den 
samma til dä warande 8uperintenäsn-
ren i Hernösand MgMer ?ee. Fie«-
cö/^, ifrän hwilken den sedan kom
mit ti l Hans Son nytznamde Arki-
Biffop. Den senare Berättelsen har 
ifrän Danska eller Norrsta Lappland 
blifwit inskickad til 8uperimenäenrcn 
t Hernösand Mgzitter ?et. Fo^^ ^/P, 
och sedan likaledes lemnad i Arrl, 
Bistopens händer. 

Onekeligt är, at sä den ene som 
den andre af desia Berättelser, witt-
na om deras Författares stora nit, 
at ibland et, af Hedniffa willfarcl» 
ser, samt ifrän uräldriga tider inrita» 
de widstepelser, förblindade Folk, be
fordra en renad Christendom, sä t i l 
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kunskap som utöfning. Huru deffic» 
kat sig deruti, beratta de sielfwe, pä 
et sätt som tzln gifwa mycken uplys-
ning i Swenffa Kyrko. Historien. 
Om det icke stedt med alt det satt» 
mod, som i den Heligaste af alla Re
ligioner, genom Guds Näd medför 
den säkraste öfwertygelse, eller om 
näqre utlätelser pä et eller annat stäl
le, skulle jmnas mera walmcnte an 
warsamme, hoppas lagrat ingen i 
tvär uvlysta tid stöter sig derpä. Hand» 
lingarne utgifwas Me säsom ^Kea-
lu^iffe, utan som Historiske, t i l at 
fullfölja och genom mindre bekanta 
?arcicu1aritecer närmare utreda Hi° 
storien om Lapplands fordna Inwä ' 
nares seder, tanke-och lefnads satt. 

De af Kongl. Hof-conMorw, 
efter ofwerseenoet af dessa Manu5cri> 
pnr, Höggunstigt meddelte, wactre, 
Gudeltge och ti l en rätt Guds - fruk» 
tan ledande anmärkningar, äro pä 
sina stallen bifogade, samt fierestädes, . 
der nödigt synts, t i l Cbristclig erin
ran åberopade. De äro med Bok. 
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s H ( V ) O 

ststfwer utmärkte, til ffilnad frän be 
öfrlga. Nägre ställen i sirra Î elgpô  
pen, som smakat af Arcwilme, el» 
ler annars warit mindre noggranne, 
aro ock rattade, Wid senare Berats 
lelsen aro inge päminnelser gjorde, 
mer än wid nägra Danffa talesätt, 
hwllke dock för amnemiciteten? ffn! 
topde warq nödige at hibehstila, 

Dä jag stilebes äger tilfälle athär, 
Uti kunna förnöja de wett-giriga, fäp 
jag tillika öka den förtoning pä Skrift 
ter, angäenoe Lapplands hcsi Inwä» 
siare, Spräk och Seder, som börja
des i Företalet til Prosten ^oi-nÄ 
förenamoe Bestrifnjna, med desia, 
hwllkg jag sedermera lgrdt at känna: 

i . Utdrag af «m Befkrjfning 
oftver Kllsamo Sochcn t Amn 
H.appjizark, författad af MaZFe?-

des. ^ r s t a S t m e t , Se Kongl, 
Wet. ^caöemien8 Handlingar 1772. 
z:sta (^grrai. Andra Stycket. Kgl. 
Wetensk. ^026. Handl. 1772 z:dje 
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yuartal. Tredje StpcZet' 4:de <iu2r. 
ca! samma är. 

2. D O ? / , De c«/ i«^ 7//me»'H-

3. R«r t Försök af Närmare 
Runstap och större nytta utaf 
de ännu ej upodlade Norre Land-
staper af SweriZe, med deras 
Naturliga beskaffenhet och lägen; 
i synnerhet Tappmarken. 8wcKK. 
Tryskt hos DireÄ. 1 .̂ 8aivw3 1772. 
i . Ark» 8n. 

1770 eller 1771. 

Denne ^uÄar, som ar föpd i Un-
Hern, fölgde är 1769 den Österrik!-
ste Xstronomen ^la^/'?////. iie// t i l 
Wardöhus at od^l verg Ven?ri8 gäng 
förbi Solen, och har under samma 
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resa lnarkt den stora likhet imellan 
UngeMi och Lappstn Språken, som 
han sedermera i nmnda Afhandllng 
bcffriftrjt. 

1772. 4'O. ?5X^ Fô H?? D^e. N.3" 
trolla. Î W 7̂5Ue/ ^0^. <)̂ /̂MH-. 

sld. mecl. 8:o. 

8wc^lio!m dew 16 Î ebr. 
177). 8. ^ 

1. En 
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I . 

En Kort Berättelse 
Genom hwad tM l le 8062^710,80m. 

bw, Knolaierfvi, Nrcka och Man-
WKä Lappars,: Kiemi Lappmark, 
Afgudadyrkan, Wtdsteppclse och 
strymtakttge Gudstjenst, och hwar-
uti den bestar/ är worden uppen» 
bar, och huru de äw ftdermera t i l 
Gud omwandne wordne. 

nno 1669, d. 2 l Ianuarii, tildrog 
slg, at en min Dräng, ttanz H.n-

öersson benämnd, ifrån sn6,n^1e, tillika 
med sin Fader ^näers Nanllon, fölgde mig 
ul Lnare, at fria efter en ärlig Mans, nem-
ligen NiK ZajMnz, Dotter, ^nna benämnd; 
til hwMet Giftermål icke allenast Pigans 
Föräldrar, man ock hela Byen (.escer ma-
nlLr«, som där brukas ) gaswo ja«ord. Hwil« 

A 5 ^ 
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ken By de andre yfwanbemälte Byar uti 
en sann Guds kännedom och et Christeligt 
leswerne widt öfwergär,ss at alle djefwulffe 
konster, som de jämwäl af sina Hednjsta 
Föredrar insupit och en läng tid för godl 
funnit, alt ifrän Sal , Herr )o!«n3 P»Nori5 
tid förkastat hifwa, pch nu, säsom en djes-
wulss Lära, hata och förfölja. Men säsom 
ihop) detze Lnuri Lappar denna unga Dräng 
och hela soäankxle B y för denne gamle snr« 
degen höls aldeleS suspeÄ, uptäckanhes en 
hop af deras grofwa laster, som de under 
en fann Gudstjensts sten lönligjn föröfwa, 
och sin tro til lattja; ( hwarom jag fram bät
tre pä stt rätta ställe röra wi l ) ; Altss fts' 
gar Bondens Fader mig owärdig om rad, 
huru han sig i detta mälet föMlla stnlle; 
Dm ha» detta mal stal lata §H fram eller 
ej; fruktandes det 8oä2nKx>e Lappar stulle 
hans Dotter bedraga ifrån Guds rätta kän
nedom, i wantro, sörnviflan, eller andra 
sädana gryfwa synder förföra; Ty kunde 
jag i hastighet intet bättre rad påfinna, än 
at Fadren stulle detta pädegynta werk likwäl, 
i HErrans namn, lata gä fort, emedan han 
dertil sit ja och samtycka giswit; dock med 
sädan con6,twn, at sä framt Brudgummen, 
Uti hela Församlingens närwaro, wille ifrän 
den tid lofwa afsta med sådant wedelstogge-
ligit wäsende, stulle honom biifwa efterlätit, 

at 
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«l»t träda i aktenffap med >?ll« 82j,ifon, dol» 
ler, hwistethan ock, tillika med sin Fader, 
pffcntcligen uti Kyrkan, förr än Gud?cjen» 
sten begymes, med mun och hand lofwade 
fullfölja, son; denne här bifogade »nelt «« 
Wisar, 

Emedan m ärlig och heffedelig Man, ^»< 
öerz l^nlsan benämnd, ifrän 8a6gn^^l«, 
hafwer til otz Lnzre Lappar d. 21 Januari», 
,66?, anländt til den ändan at prymoveraC) 
sin Soy, tian» ^näerllon, til giftermål med 
en wär medbroders, nemligen dlilz 8zjgssan«, 
Dotter, Hn«2 benämnd; til hwilket giftermäl 
^ .K f a l l o n , med otz, och wi med honom, 
hafM zndels wärt jc, och samtycke gifwit, 
Men Medan uti bemDe 8»63n!<7le B y 
brukas Hednisi uppenbar widffjeppelse och 
Mudahyrkan, lMm puljar3ikz.. Björne» 
ssngtr, Trumbor, Off rställen, lc, hwil-
ken hedniff styggelse wi jäinwäl tiisörme bru« 
kat h,fwa, men sedan Herr K»rko - Herden, 
Dal. soh,n P»5ov!u5, ost l)erför« alfwarli-
gm straffat, (lqranbes otz hälla alt hwad 
wi i Döpelftn mlofwat hafwa, och stronge» 
Iig?N hoeandes o) med ewig fördömelse och 
helfwetis eld, sa framt wi icke wele dermed 
fifsta^) wi alt ifrån dcn tid fädant wafeud« 
afsagi och öfwergifwjt; men 8c,63nl<x!e By 
jcke sä; Hwarföre hafwer wär SM-str ia» 

(*) D. <r: befordra-



re, Herr c-adriel I^Heruz, bemälte n«n, 
^näcrlson med Nil« 82j2ls<)N8 Dotter intet 
welat cupulera, eller wi siäppa henne ifrän 
wär By til 806-mK/Ie, förrän^näers l-lans-
lan och hans Son mäste afsäja sädant djeft 
wulst wäsende, hwilkel de med mun och 
hand-sträckningen offenteligen mi Kyrkan, 
för an Gudstjensten begymes, utfaste. Och 
emedan Herr 6adrie1 harpa of otz begärer 
wart samteliga attelwum, kunna wi det ho» 
nom, sanningen til styrka, icke förwägra, utan 
läm wart nauly och Bomärke bär under 
siriswa. ätTum ^nar», d. 8 Fcbruarii, 
1669. 

Kwz i^2tsson, Lansman. 

m » fa l lon . ?35vel olsson. 

kelir Kasmunässon. (') 
Genotn detta tillfället, dä jag' reste til-

bakars, ifrån Lngre til 3omdie, gafs mig or» 
sak de förstäckade Lappar dersawmastades pä 
detta sättet straffa och tiltala: Thet ar, bät< 
tre Gud! stor synd och, klagW wardt,hwad 
jag om Ed^r mine k. Åhörare hafwer mast 
höra och spörja, nemliM, at I intil detta 
Mtet såsom rätte Christne, hwarken uti lär

dom 
(*) Qe widsattt Bs-märken kunna icke uttryckas, i 

brisl af Figurer. 
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dom eller Kfwerne, Eder statt hafwe, man 
burit det Christna namnet, Edcr til fördömelse 
och icke til Salighet, hwilket man läneligen 
kan aftaga af Edra wederstyggeliga wilfarel» 
ser, grufweliga widstjeppelse och afguda-dyr» 
kan, som I under den rätta Sanningens och 
Gudstjenfts sten, sä hemma, som afsides i 
Skogar lönllgen föröfwa, hwilken Religion 
med Christi lärdom och den ratta Gudsijen-
sten uti ingen mä>o öfwerens stäMncr; af 
hwilka djefwulffa konsters öfwande jag ti l 
vfwerfiöd fiuta kan, at I HErrans Heliga 
Nattward, sä ofta I den begått, hafwen 
<mamat Eder til ewig fördömNse och förtap-
pelse. til hwilket Eder tros och själs Salig» 
hets ffjepsdrott, ibland andra Edra grofwasyn» 
der och laster, är Eder Ren- helgelse och 
Björna-dyrkan orsaken (a). 

Hwad 
(») Wid denna och fiera detta Folkets afgudista g.^-

ningar, ma roi ja wäl l'»P»H öfwer den Natur» 
liga vch Kötstiga männistans willfarandc begrep i 
gemen, om dm Tre^Enige Gudens sanna dyrkan, 
som i syn«erhct röras af dct tjocka mörker, som 
öswcchölgde wart Land, da man ärade och d pr» 
kade de t i n g , som skapade a r o , oftver Ho
nom som dem siapat hafwer, hwilken är w ä l -

. signad eunnnerliga. Ack! det mätte dctze för-
blmdildt syndares endteliga erkundsia af, och om» 
nänöclse ifra» sit hedna murk?r, icke styrka utan 
fllndHifwa grunden t i ! alla de alqudiffa ofwerlef-
wor,,som önnn, chy wäne, mailqasi^dcs ibland 
,>i finnas: Matte dctzas exempel upwäcka ol), at 
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Hwad först Ren - helgelsen anbelangar, 
ss hafwer Lappen til den ändan nprättat 
en särdeles dö:r eller hol gent emot den 
rätta dören i Kojan, hwilket pä Lappsta kal
las paumn reikä i. e. Ren<ho<; at, när 
Lappen hafwer falt en Ren, mäste han in
hämta Ren - Kjöttet icke igenom den rätta dö» 
ren, (hällandes det för en stor synd) utan ge» 
nom den förbannade bakdörren, hwilken hänför 
tt heligt rum häller cch ^ högt dyrkar, at 
Lappen allenast och ingalunda hans hustru 
eller någon annan Qwins-perfon ffal dert» 
genom krypa, eller pä den sidan i Kojan, 

sottt 

igenom Guds Nad tidiqt och glnndelig-n iitrotck 
det ibland »tz ann» öftiqa gröftc afgudcrict, som 
i allehanda utwärtcs afgudista ftdet eller widste-
Delft'', ivisar s«g; som det ännu allmännare sina, 
hwilket bednfwes med hiettats oordcntcliaa kHrlck 
för de ting som i »crldcne a r» : At bälla otz 
n»g« wid det ord som witzt ar och l<lrcr: HErren 
tin Gud stal tu tilbedja och Honom allena 
stal tu tjena. O?at<h. 4 : 10. At tanka pa 
HErrans ord: Ingen trollkarl, eller lög<,ak« 
t ig, elle" bola^e, eller oren, eller giriger > 
hwilken ar en afgudadyrkare, hafwer arftve-
det uti thristi och Guds Rike. Apoc- 21 : 8> 
Eph. 5: 5. kofwad ware HErren, at wi som 
i wara Fader qingo t i l de stmnma afgudar, äro 
smrvande ifrän afgudarna, t i l at tjena den 
leswande och sanna Guden, ^are Hartt, 
»akter ckder för af8Ud.artta. 1 Thefs. 1 : 9» 
l Ioh. 5: 21. 
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som detta 8-MÄUN, 8»nÄorum C) eller 8zn» 
ttuin l)!3boloruml") stär, fördristar sig, et 
fjäc at stiga- Och nar Lappen därigenom 
med blodiga Ren«Kjöttet kommer dragandes, 
måste hustrun hafwa Ahl-bark eller Salt til-
reds, hwarmed Lappen, genom hustruns 
sprutande, twättar sina ögon, dermed för-
stäendes, at han en annan gäng, genom det
ta dyrkandet, stal- fä desto bättre och större 
lycka, Renar at fänga. 

Hwad 2:0 Björn'tjänsten widkommer, 
sä är til den ändan updiktadt särdeles sån
ger, at, enär Lappen hafwer stulit cn Björn 
och hämtat Kroppen til B y s , dyrckar han 
h»nom med denna Säng: 

Verlio 8imz>Iex. ^jörn«Sängen pä 
Finsta. 

T u , Skogsdjur, som KI5! len ä^ris voiteni 
wunnen är, hämta otz ^uo meil t2Nta lärs. 
fullkomlig hälsa och Nmä. 
rof mot Wisthusm: ^ i ^ n vzttgn salinitie 
hämta iooQ:de när l ^o tun,l« tulefg^l, 
m kommer fram: siaft 8gn f«g ^l i l i i r i , 
fa ioc> til rofs: up- )ulki 'lulm ^umalitt» 
penbarligen kom jag lianla 8«lin iloilelt, 
ifrän the Gudar med ^oc»ijm»nibm«V2iv2t 
rof lustig och gläder, 

(*) Helqaste. 
(**) Djefiornes Helgedom. 

<om 
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tom, Utan under och 
möda, Gafwan och 
penningar gaf: när 
jag nu kommer hem, 
ne, nätter jag häller 
glädje; medftögd jag 
kom, med frogd jag 
far öl>er dalar, berg 
vch högar: D r i f den 
röda fram för t i g ; 
med glädje fram kom 
dagsens lius; then dag 
kommer an med glä
dje. Jag ärar tig här
efter än, at fa t ig, 
hwart nu til ros? At 
jag ej ma Björne 
dansen glömma; W 
den ändan kommer 
jag än en gäng. 

(!osca tulen KouKin 
l^nlme^utH inlon >̂i« 

6Zn 

Lertaz tall ^viciä pen» 

Ouilnloitan sua jZIi-
aznsz 

^Vuoli vica^ell la!ik!<l 

v«rret 
8it3 vali viel ranlli 

lu!l«. 

Tu Skogs > djur, som ligger har 
Munnen och sargad swara, 

Ti l warau Vy full hälsa bar 
Och rof til wisthus wsra; 

Ti l loo tals otz skaffa rof 
Af samma Skog til hända: 

Hätw 
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Hämta i2oc>:ds til wärt behof 

När m til otz mänd landa. 
Nätt uppenbarlig mande jag 

Jfr än the Gudar komitza. 
Son» qafwo mig godc rof i dag, 

Förutan sorg, til fromma. " 
När dagen ljus gä? bak om Fjäll 

Och jag hem mand komma. 
Skal glädje stor stä i mit T M 

Tre nätter uti blomma. 
Med lust och frögd jag hädan for 

Ofwer de bergen leda, 
Och kom igen med glädje stor 

Thcn Onde läc framträda. 
Med glädje denna dag uprann, » 

Som nu för hand mänd wara: 
Med frögd och glädje än för sann 

Kommer den dagen klara. 
Jag wil tig ära immer fort, 

Och rof af tig förmoda, 
At jag intet ma glömma borr -

Min Björne »Sang den goda. 

När jag nu Lapparna i 8omliie dcsia 
deras grofwa jyndcr och öfwerträdelstr 
uppenbart och til gemöres fördl hade, 
fragandcs them t i l , om de m» med deha aft 
gudiffa styggelser wille afsiä? D ä swarar 
mig hela hopen eichällcligen: Nej ingalunda, 
wi wele intet gä ifrän chet af älder waric 
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hafwer; emedan thet otz synes godt och 
nyttigt: W i wele intet ga inan then sed-
wana, ware Föräldrar drukat hafwa (b). 
D ä swarar jag: Ingen nekar eder, ar bru» 
ka det af ålder warit hafwer, allenast chet 
är godt och rätt, som j fare med och länder 
Er til timmelig och ewiz walfard: Men nu 
wil jag Eder af Guds ord annat bewisa, 
at det är intet hwarten godt eller ratt, som 
I fare med, utan det ar en grof synd och 
uppenbar afguda-dyrkan, hwilket Apostelen kak 
lar ondstoneo och arghecenes surdeg, i«n» 
yamla Adam, och Christus <jelf förödel-
sens styggelse, Match. 24. hwilket strafwae 
emot del Första Bud-Ordet un Guds Lag: 

T u 

(t>) Ack huru Ils grund för wsr Chrisiendom, at 
bygga pa wara Fäders uplysning och gudaktig» 
hets öfningar. Hafwa dctzc warit blinde, huru 
kan en bli«der leda en blindan? Falla de icke 
bada i gropena? At efttrkommandc wäl böra och 
funna trygga sig wid sina Föräldrars tro, da den 
<lr vcpröfwad »ch ren befnnnen, lärcr otz en Mar< 
<yrs frimodiga bekännelse: w i wilje häldre 
d ö , än något emot roara Fäders lag handla, 
2 Macc- 7 : 2. Men at den i annat'fall «r en 
falsk lröst, torde Dawids utstag öfwcr en förblin» 
dad assomma tilräckeligeu styrka: Sa fara the 
»fter sina Fader och fa aldrig se ljuset. Psalm-
49 : 2p. D« hwar och en måste gira Gudi rä» 
tenstap för sig sjelf, f»°r man ju ej lita pa en an
nans tro. den rättfärdige leswer af sine t r» . 
Hab. 2 : 4. 
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Tu stal' inga andra Gudar hafwa för 
mig; hwarunnnan den lede djefwulen, som 
ar mästare i tusende konster. sä Eder inbil-
lat, förblindat ochförwillat hafwer, ai i in> 
lct med öpna ögon kynnen Eilia Sanningen 
ifrän lögnen, umn kallen det godt, som av 
ondt, och sött som surt är; hallandes det 
för godt, sött och ljufiigit, at j det un en 
god akt och mening giöre, och eder sä tyckes 
ratt och godc wara: Nej, icke fördenstul; ty 
alt det, som icke Uti en god intention (») uti 
Guds v7d göres, är intet Gudi behageligt, 
ej eller thet, at wi ffulle följa wära Fötfä« 
ders gerningar, när de sträfwa emot Guos 
Orv; Ty thec ar uppenbarligen förbudit, Ezech. 
2c>: 18. I stolen icke lefwa efter edra 
Forfäders bod och icke hälla deras rät
ter, och icke orena eder pä deras afyu-
dar; T5 jag är HErren eder Gud; efter 
min bod stolen j lefwa, och mina räl«r 
stolen j hälla och göra therefrer. Ther 
til med, sade jag, ar thet alt fåfängt och wlll< 
farigt, ar j beropen eder pa edra Förfäders 
stdwana och den, för kära lifwet, försägm, 
hwilke hafwa wam Hedningar, sittjande uti 
mörkret och dödsens ffugga, warit mom Ili^lz 
borgerst̂ p och löftsens ^ettgmenle, och in et 
wetal af Gud; uc<m, uti Guds stad, til-
bedit stackar och stenar, Rena» och Björ-

B 2 n r 
<7) Godt upfH. ' 



nar etc. och allehanda trulldom helt och 
häldne warit tilgifne: Och säsom the mer ut, 
af blindhet hafwa älstcu lögn, än sanningen, 
och haft en mägta stor lust efter en falst lä
ra och Gudstjenst; hafwer G u d , förmedclst 
sin rättwisa hämd och wrede, efterlätit djeft 
wulcn en läng tid hos dem med grufwelig 
widsteppelse och afguderie at rasa; hwilken 
illistige orm sin updikcade falsta Gudstjenst 
at fortsättja, och den» dermed at bedraga, 
hafwer updiktat och påfunnit mångahanda 
strek af sina OrZculis, ss at han stundom 
hafwer lstit sig höra mur djupa berg och 
blä kullar, stundom mur mörka grafwar och 
stogar, därest han hafwer gifwit dem swar, 
som nägot af honom där wille weta och frä-
Zat, och ingifwit folket, det sä stulle wara 
rätt och tilbörligitC), hwilket folket trodde 
altsammans wara utaf G u d ; och äro salun» 
da därigenom wordne bedragne och räkade 
uti et wederstyggeligit afguderie. Såsom n» 
deras seder strafwa emot Guds ord och thet 
klara Evangelii l jus, sä föda de intet annat 
af sig, än idel mörker och willfarelse; som 
H,UtzMl,U8 ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^^,^ ^ ^ ^ 

ords sanning, är idel wiNfarelse: Therför^ 
fiolen j , som wiljen kallas Christne och, ige, 
nom Dopet samt Christi blod, ären närma

re 
(*) Säban war de» tiden d« blind» Lappars waw 

tt», tanke vch öfweltygelsl. 
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re komne, nemligen til en rätt tro och sann 
Guds kannedom, intet följa edra Faders tro 
och lefwa ucom det Förbundet j med Gud 
Fader, Son och then Heliga Anda uti Ds» 
pelsen gjordt hafwa, kommandes ihog, at j 
blifwit uti den rätta Winstocken Chrssto I E -
sU, mcorxareraöe (*): Och som j hafwe» 
af honom bekommit det harliga Namnet, at 
j kallas Christne, sä stolen i ock edert lefwerne 
derefter Christeligen ställa; Ty bära et Christeii-
git och Gudeligit namn och derhos ochristeligen 
och ogudeligenlefwa,detbär intet uti nagor mätto 
vfwerens,utangär,somAposte!en/c>^>nrickApoc. 
3 :1 . säger: Tu hafwerec namn at m lefwer, 
men mast död, nemligen va Andeligit sätt, död 
i fyndme;Therföre stolen j theha Hedniffa syn< 
der, säsom sjelfwa döden, djefwulen och hclf-
welis förgift, undfiy, hwarifran Gud strängeli
gen oh afräder, Jer. ic>: 2, 3 , 4 . iher han 
säger: I stolen inter lära Hedningars st, 
der; ty Hedningars Gudar aro inrer an» 
nar, än fåfänga, och kunna incec hjelps. 
När jag nu mina Mörare ^^ detta sättet 
hade förmanat och underwist, och tilspordt 
dem ä nyo, huru de sig hade betänkt: 
om de nu ämeligen wille öfwergifwa fina 
Hedniffa Förfäders surdeg eller ej? Swara-
de the mig, af et spotfft och förhärdad! hjer-
ta, mcd ^eremiL Åhörare: W i göre thec in? 

V 3 tel. 
(*) Inympade. 
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tet. Och M m nu hos största hopen, som 
ja war förflackad, in!tt förmaning wille hjel-
pa rch ingen förbättring den gängen war at 
förmoda; sa wände jag mig til en Lapp i 
synnerhet, livar l^nlson benämnd, som »ntet 
händs/ såsom de andra hans mcdbrdder/ fä 
HErrans Nanward, förän jog reste til Lna-
r i , aidenstund han, af sina arenders beställ» 
ningar förhindrad, ds intet rakade wara i 
Byen; hwilken jag kallade fram til den än-
dan, at undergä examen och Skriftermäl, 
til hwilket han ock war relolveracl; uti hwil
ken 2H, ibland amiat, ocksä inföll denne 
Spörsmäl: Om ock han wille med detza för» 
bammde afgudisia siyqgelser afstä? dä han 
fwarade mig: Såsom de andre gjöra, sä 
gör jag med,„säso>n de blifwa derwid, sä 
blifw« jaa med('). E ä swarar jag honom: 
at du förläter dig pä dina medbröder, hwil-
ke allesamman aro siyldige til denna synd, 
och i syndcne, man bot och bättring, beställ 
HErranS Heliga Nattward, och derefter gätt 
til sina förra synder igen; hwilket jag kan 
stuta deraf, at de dem med högsta flit för-
swara, och altla tagit HErrans Lekamen och 
blod, sig til ewig fördömelse och förtappelse; 
nluä stjelper mera, än som det hjelper din 
sak, at du beropar dig pä dina blinva med» 
bröder; ty at en syndat och illa gjort haf-

wer 
(*^ Ge ofwanföre Anmärkningen b. 
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wer och mäste derföre lida sit straff, hel 
hjelper intet honom, at undwika straffet, 
at han wei fiera andra, som til straffet stol' 
dige äro, ucan det gar som Christus säger: 
Then själ som sandar, bon måste d ö , 
chet är: hon måste l3 det ewiga, som nm< 
meliga straffet undergå, sä framt icke bot 
och bättring kommer därimellan: Therföre 
k. broder ilvar ^nsson, se dig wal före: 
tänk uppä, hwart tin siäl med tlden stal län^ 
da: Kom chog, at Gud hafwer bgäfwat 
tig med en lefwande '^nda, hwilken pä den 
ylmsta dagen stal för sig sjelf en starp rä> 
kenffap göra, och fä lön, efter sem han här 
i werlden lefwat hafwer, anten wäl eUer il» 
l a : stjöt iiuet hwad dine meddröder ropa. 
hwilke för sina synders bemantlande och obol' 
färdighet stul, äro säkre blefne pa Chrlsti Leka» 
men och blod, och ätit och druckit fig sielf-
wom domen: Men laga dn sa, at din siäl 
kunde blifwa behållen och salig, hwilket sig 
lätteligen göra läter, om du dina Salighets 
medel rutt orukar, och t i ! den himmelffa Ma!ti> 
den tig Christeligen bereder; hwuken Christeliga 
beredelse bestar i . Uti en siv.instyldig s»nda» 
anger och bekännelse, at du af hjeriat 
känner och bekänner dina begångna synder, 
dem hMeligen ängrar, begråter och tycker 
illa wara, at du sä m^rgfalleligen hafwer 
förtörnat din HEr ra Gud, som sä g>d och 

B 4 mild 



mild emot dig <5r och warit hafwer: 2. Uti 
, en stadig tro och tllförsigt pä Guds nad och 

syndernas förlåtelse, för IEsu Christi dyra 
för?jcnst, at du påminner dig fullkomnicli» 
gen, tror och wet, at IEsus Christus, 
GndS S o n , hafwer med sit lidande, med 
sin pii?a och död, gjort en sulkomlig betal
ning för dina, mina och alla männisijors 
Kinder, fullbordat Lagen, och således frälst 
dig ifrån Lagfens förbannelse och den cwiga 
döden, I o h . 3 : 16. 3. Uti en ny hörsam' 
het och lydno, och et mera gudel»git lcfwer-
ne, an som du för detta fördt hafwer, at 
dll wänder igen at uppenbarligen synda och 
brym emol Guds Lag och bod, och tager 
tig före. med all flit, at öfwa tig uti alla 
Chrisieliga dygder, både för Gud och män-
M o r ; tu det gör intet tilfyllesi ( ' ) , at S y n 
baren känner och bekänner sina synder och 
med trona tllagnar sig Christi förcjenst, Guds 
Näde och syndernas förlåtelse, utan dcrtil 
bchöfwes ock et nytt lefwerue, at männistan 
ock haller sig ifrän sina förra bcdrifna syn< 
der och befiitar sig oin det, som är Gudi 
täckc och bch^geligit, Kwartil Gud förmanar 
oh hos Elaiam c. 1 : i d . N a r tu thetta 
giör. och således ti l then Himmelssa malli
den tig bereder, sä har tin bcdröfwide stal 
wi^erl'gen at förwänta den nösten, at hon 

blift 
(*) Til en fann Chrijwdsm. 
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blifwer i IEsu Christi Lekamen rch B l o d , 
Guds Näoe, syndernas förlåtelse och den 
ewiga Saligheten delaktig;Therföre (emedan 
nu uli den Heliga Nattwarden, under det 
»välsignade Brödet och Winet, HErrcms I E -
su sanna Lekamen och Blod, Guds Nade, 
syndernas förlåtelse och den ewiga Salig-
heten står dig til bods; och deremor, under 
denne förbannade bak-dörs dyrkandet, under 
dina Björne-sånger, Zeiter etc. står Guds 
wrede och onade, timmellgit straff, den ewiga 
fördömelsen och hclwms eld) wil jag dig 
hafwa tilspord, hwilketdera du af detza bäg
ge, af alt tit hjerm, wil utwalja? D ä swa-
rar han Mig, som tilförende: Jag haller thet 
af urminnes warit hafwer och Mine Förfa
der druk«t hafwa ('). När jag nu sädant 
kort och ubetänkt swar af honom bekom, kun
de jag honom, med trygt samwetc, HEr-
råns Heliga Nattwardej^milMrerZ, utan 
griper til ben fullmagt, Christus mig sin 
vwardige tjenare, gifwil hafwer, och under 
Binde» Nyckelens kraft: Alt thet j binden 
pä jordem, thet ffal wara bundit i Himme, 
len, eller: Hwilkom j behållen synderna etc., 
Me r honom ifränHErrans Nattward; län
kandes , at thet är intct lofiigit taga brödet 
ifrsn Barnen och kastat för hundarna, hwil< 
ket HErren IEsus i Matth. 7. strängeligen 

B 5 lw 
i*) Sc ARiu^kn. d. 
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förbjuder, ther han säger:- I stolen intet 
gifwa hundvmen thet heligt är, och j sivlen 
inm kasta cdra pärlor för lwin. 

Dag«n derefter, som wa? d. i6 Febr. 
t0Z jag Mig före, vilicgnck tz^tiaC), i . Uti 
min Wärds, ?er «̂>!iznssan8, Koja, den för» 
bannade bak»dören at igenspika, probergn-
6 « , om han det g<rna lida och undergäwil» 
le, hwilken, pa mwärtes sätt, lät w.il mär
ka, lika som han dmil wille samtycka; dock 
likwäl, mig owemndes, canlpirergr han med 
en Nyste, Mickel Läste benämnd, hurn samma 
bakdörr kunde igen öpnad blifwa, hwilken, 
lwlfwels Utan, lofwar det at praQicerz; 
aldenstund han, nemligen Läste, uti min »l̂ . 
len«, öfwerste full och drucken stormar in i 
min Koja och sparkar samma dörr stnder; 
stärkandes säledes honom och flera andra, uti 
fin förra ondffo. Hwilken dörr nar jag säg öp» 
nad wara. spörjandes hwem det gjort hade? 
Swarade Wärden-, xiict,el Läste. D ä lät 
j?g a nyo samma dörr igenspika och om mor
gonen bittida Mickel Lasse lnkalla nykter; 
ftägandes honon», hwadan han den fullmagt 
fatt hade, at nedernfwa och kuWa det iag 
Gudi til ära och de blinda Lappars själars 
Salighets bästa, haftver welac upbygga; 
trot anlxs honom at han wille detsamma, uti 
min närwaro tenterZ, <om han tilförene uti 

min 
(*) Meningen är: ««dt? hus<besök. 
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min 2dKn«, gjorde, nemligen stiga fram och 
sparka denna dörr sönder, sä at jag stelf 
finge påse; dä fälce han modet och bad om 
förlåtelse, hwilket dristiga bofwe-stycke, jag 
h.onom med sådan cunclmon tilgaf, at sa stämt 
Hans Kongl. Maxt r Swerige, som hafwer 
i 5llerbnlläN8 och vvztterbonenz Lappmarker, 
sä uti Ke!>F!0N8, soul JurlLäHlonz-wäseN-
det at rada, wil gifwa sin 'ätt efter, sakta kan jag 
läta fallat; warnandes honom derjänne, at han 
derefter med ssdam wäsende wille hafwa för» 
drag, betraktandes, m af sädana. orsaker pla» 
yade gemenligen fivta Krig och Orlig ?nt«n-
laterne imellan, sa fra,nt lcke sadane djerf-
we bofwar och undersatare i nd blifwa straf» 
fade. Derefter 2. lät jag bjuda, lika Om 
jag wille samma dörr, uti Länsman Nen-
clrick l-lgnssunz ock sä bort ät uti flera an* 
dras Kojor igenspika. Hwilket nar Läns» 
man förmärkte, samlade han hela By«laget 
ihop i sm Koja och aiorde mig mocständ; 
hwilket när jag förram, läter iag sa dma 
propalltum studsa, sim hela handelen i för» 
ra t-rmlniz bero; frukca ndes för den stora lifs» 
fara, som de mig til äfwemvrs hade tilfo» 
-gat, sä framt j^z hade bröstgänges gätt up» 
pä dem; r«nmmen6«:rar altsa hela handelen 
i Guds händer til en behageliz ud, til detz 
^uttltlX-^ämlniltralyrerne, pä Hans Kongl. 
M«j.ts wägnar, i denna sak behagade mig 

händes 
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handen räcka, hwilket de gode Herrar och 
Män aret derefter gjorde, och befaller imed-
lertid hela Byen i Guds besiydd bäde til lif 
vch själ, och reser der ifrän til Skogslapp, 
markerne, hwarest jag fick weta, at bemal-
le Lansman (som alt ifrån den t id , jag 
dett>, Christelige» werk begynts dri fwa, 
warit min störste am^unitt och förföljare) 
hade de argaste Trumb» Karlar bragt ästad, 
niig^ fattiga Prästman, för höga Ofwer-
heten pä det högsta at anklaga, och p r ^ i . 
leral den ena liden, som andra, intrg, som 
exlra?orum cc»mpe«Nll'), förmedelstsin lögn» 
agnga mnga,at bringa mig ifrsn lifoch lefwerne; 
hwilket wäl hade kunnat hända, sä framt.den 
Högste Guden, förmedelst sina Heliga Ang» 
lärs besiydd, mig, sin ringaste tjenare, icke 
hade underlige» kringhwärft och bewarat. 
Ty d- 28 Februarii, ejuzäem «nni, dä jag 
kom til KinKz, och dersammastädes fick we
ta, at nägre Lappar hade rest til Liemi Hä
rads-Ting, at öfwer den oförrätt, som jag 
i en och annor mätto ffulle hafwa dem til-
fogat, sig at beswära; dä föll jag, af be
traktande, at jag hade en god sak at pästä, 
orosandes för Gud, a mina syndiga knä, 
vch ibland andra mina böner, tillika med 
Församlingen, som dä ulstädes war, stolte 
«n innerlig bön til Gud för mina fiender: 

at 
(*) Sa utom som innonl Laga Domfiol. 
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at HErren Gud wille gifwa dem en sann 
änger för deras ondsto, och för deras synder 
en hjertcms pläga, och förläna dem et wän» 
ligi: och fridsamt hjma, säjandes, med 5« . 
xKllna: HErre tilräkna them intet teras 
synder, man häldre förlät dem, ty de weca 
intet hwad de göra. Skyndade jag mig alt< 
sH ifrän liinK-l med det fortaste jag kunde, 
hemät, i den akt, at icke allenast den lyckan 
mig wederfaraS mätte, jag kunde fä helsa 
pä mina fiender i det karu, de hade ärnat 
stadna, utan ock UKerer, mig ifrån den lu> 
spicion^), som MM Nådige öfwerhet, ti l 
äfwemyrs, kunde til mm Person draga, sä» 
som jag ffulle wara styldig til de Beswär, 
mine Weder» Parter för den Lofl. Rätten 
hade at andraga, sä framc jag stulle mig 
undandraga och »KKnterg. Men säsom mig 
hände i rattan tid hemkomma, sä mande jag 
»ck dagen efter pä rattan Tingslag uci Kis» 
»ni Länsmansgärd, mig, dock ostämdan in» 
ställa, hwarest mine Weder<Parcer ifrån 
l i i l lk , , ^lHnlulkz, 8aägnK !̂ä och 8<iml,in wo» 
ro förfamlade; wiljandes gerna weta, hwad 
för nya tiender de hade med sig at föra. 
B ä kom den ene «fte« den andra fram me) 
sädana grofwa beskyllningar, m om de h de 
warit sannfärdige, wore jag imet wärdig ar 
stiga i min Predik-Stol, eller hade f-nnrec, 

(*) Ursixlda mig frän den mitztanla. 



det at gjöra; men, såsom d? hwarken uti en 
eller annan Beiwärs punä kunde bcwisa, 
eller öfwcrtyga miq, dem nägon oförrätt bas» 
wa tilfogat, mazte de sticka pipan i säcken, 
och gä med ffammen mbaka. Dercfter fo< 
gade jag den Lefi, Ratten tjensteligen atför» 
nimma, ingen annan orsak wara, hwarföre 
de niig faltige M a n , hata och förfölja, och 
med sina klagomal den ena tiden efter den 
andra pä det häftigaste angripa, än at jag, 
i HErrans Namn hafwer tagit mig före, 
deras widstcppelser och afguda-dyrkan ac för» 
störa; hwilkcl bestär uci Zeitar, Björn»san» 
ger, Ren Helge etc. dem de under de^ ena 
bak-dören mi sin Koja föröfwa, hwarifran 
de ingalunda ga wi l ia ; emedan deras För
fäder sä brukat hafwa, uran denna förban
nade gamla surdegen med. högsta fiit och nit 
förfagta hwarsöre Domaren, ! S a l . ^ c o l , 
)a l^Kl Ian, dem alfwarligen warnade; bju« 
dandes dem mcd all widsteppelse, sä i5o6Zn. 
Kx>e och 8ombin, s m de andra Bvar at 
afsta, wed högt straff tilgörande, i synnerhet 
mcd den ena dörrens, pä deras Kojor, öpp
nande; säjande ibland alt annat: Thet sia» 
dar i n m , om j hade i o hol, men intet nä» 
g n tjenst i>!!er dyrkan der under. A f hwil» 
ka ord de hade en del framfört och cn del 
mesimit, nar de ifrän Härads < Tmget wan» 
de cNbaka til sVä^K^iL; förglömmandes 

uti 
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uu sit hjerta de orden, som woro dem emot: 
A l de ingen tjenst eller dyrkan dcrunder bru« 
ka stulle, emedan de föl markte, at denne 
handelen gick dem under ögonen, och war 
deras wanliga bruk något förnar tall; men 
de andre orden fritt mialt och bekänt för de 
hmimawarande Lappar: At Domaren hade 
gifwil dem befallning, fast de wille bruka 
öfwer i» hol, förblommerandes dcrmcd sin 
sak och styrkandes sina medbröder uti deras 
fbrra wantro, sä at ock lr^nz ^näcrlsan 
(som lofwade aret tjlförene afstä med detta 
widsteppeliga bak-dörs öpnande, dä han uti 
Lnari inträdde Uti Hktinstao med l>!!l2 8g. 
jassui» Dotter) igenom denna deras fckffa 
och lögnaktiga berättelse, ^r blifwen p«rm<,-
veraö^), at rygga sin lofwen, han uci Lnan 
ulfäste; och alcfä brukar denna förbannade 
seden sä derefcer, som tllsörene. Hwilket när 
jag aret derefter ^nno ib?», da )ag tog den 
Heliga Sri f t och Bibel med mig, aldenstund 
det blinde Folkel icke wllle lro hwad jag til^ 
förene för dem memorncr ^'*) och utan bok 
för dem prädikade förinnn suni wara, tog 
j«g honom i Skrift och ffur, hotades ho» 
nom at wilja för Höga OfwcrlMn ankla
ga, utan ock för samma ordsak stuld ifrsn 
HErrans ^lanward sätcja; rs M t han siul» 
ben pä ^n6c« ttanlsun, fra» su^nk^le, 

(*) Bewekt. (**) Utur mimut. 
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vch G1c,5 ?'er5»voniu, ifrän 8omdin , som sä» 
dana tiender ifräll Xi<:mi Hä rads t i ng lmd 
fig bragte, at Domaren skulle hafwa gifwic 
befallning, at bruka sä detta och fiere andra 
hol. D ä swarade jag honvm: Ne j , chec 
hänger intet sä tilhopa, som che förförare 
berätta: det ar wäl sant, at Domaren sa
de: O m de brukade 10 eller ficre hol, chct 
städar m m ; men thet sörböd han, w!d straff 
tilgörande, al ingen stal bruka nägon tjcust 
eller dyrkan derunder, hwilka ord de illiftige 
förrädare hafwa dölgt och hållit inne med 
sig, tig och flera andra således at förföra, 
hwilket ock nägre Kiemi Bönder, nemligeu 
l e r ?2)2I5 och Olof Knutlson, som da woro 
i s ^ a n K ^ e , och äret tilförene wid samma 
Härads-5ing, med mig sannade, at Doma
ren hade sädane ord fält, som förr sagt är ; 
hwilkas munceliga bekännelse, när l^nz ^ n -
tiersson och hans Fader hörde, tyckte de mäg< 
ta illa wara, at de sä woro förförde, och 
clngrade af alt hjeria, at de sä lätceligen sin lofwen 
ryggat och större tro ti l Lapparnes owissa Ke> 
w i o n ( * ) , än til min helsosamma aämuni. 
tion (") stält hade, och lofwade med all wid» 
sieppelse och afgud«-dyrkan sa'un detta som 
alt annat, efccr den dag afstä, och hälla 
sig stadigt til den lärdom och Gudstjenst, jng 

dem 
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dem mande förehslla. Hwilket när största 
hopen fick höra, blefwo de lika säsom rasan
de och wllle gjerna, om de hade kunnat, fä 
wäl mig, som ttanz Hnäsrlian upstuka, och 
i synnerhet förwägrade mig stjmsfärd, at jag 
intet stulle komma derifran längre fram; hwar-
til jag swarade: mä göra, thet är mig kärt 
och, kan ste, utaf Gud försedt, at jaä stal 
sitta stilla och intet sä fort resa ifrån Byen, 
som tilförene stedt är, at jag far desto läng
re bruka n»it kall och predika för Eder me
ra Lagen än Evangelium: mig tycker, at j 
behöfwen det wäl, ty j ären Knnu intet kom
ne til Guds rätta kannedom, aldenstund j 
intet det, som Gudi, utan det, som djefws-
len tilhörer, »ned största fiit och nit förswa-
ren: sa sramt j icke welen afsta med edra hed» 
M a och djefwulffa seder, sa mä j wara för
säkrade, ac jag eder icke allenast ifrån HEr-
råns Nattward stuter, utan ock, hwad det 
ewiga straffet widkommer, försäkrar, acj blifwen 
ewinnerligen förtappade och fördömde vch stolen 
liggasom flagte-färuci helfwetis afgrund, hwilket 
jag wil eder, om j eljest intet tro, afden -Het. 
Skrift bewisa, och siog sa upp Cap. Apoc. 
2 1 : 8. för dem; där stär, at alle trollkar
lar, afguda<dyrkare, lögnare, otrogne etc. sto-
la hafwa del i den sjön, som brinner af eld 
vch swafwel. sa framt de icke göra bot och 
bättring. Och ehuru jag dem säledes i tio 

C sch 



34 G ( o ) G 

och otid straffade, sä war ltka godt, som man 
hade kastat watten pä en gas; ty nägrada» 
gm efter, bittida om en morgon, gick hela 
Byen tilhopa, at hälla ting, hwarest <ä be-
siöts, at de sä härefter, som för detta, wille 
behälla det af älder warit hafwer och deras 
Förfäder brukat hafwa; hwilket bcsiut ^n -
l̂er5 ttÄnllan, med sina 2:ne Söner, t̂ 2n» 

och ^näers ^n6«rllnn, ingalunda wille un» 
dergä eller dertil samtycka, utan siilde sig 
aldeles ifrän detta deras wrängwisa conci-
!io(*), och sprang «2N« ^näersson pä dören, 
lemnandes hela hopen qwar, och uti samma 
springande kom i min Koja, dä jag ännu 
läg i min nattsang, dcck uti dwala, sä al 
jag hörde hwad folket talte, sägandes af if» 
rigt mod: Nu är sä bestulit, at alle andre 
wilja bruka den gamla Seden, men jag haf
wer mig aldeles derifrän wändt. Hwilket 
när jag hörde, spräng jag upp ifrån min 
nattsäng och med det fortesta, jag kunde, 
klädde, med reverence sagt, mina paltar pä 
mig, och widare l ^ z ^näerllon tilsporde . 
huru nu uti deras ting war bestulit? Ta 
swarade han mig med samma lcrmulair, 
som förr sagt är; tilläggandes detza orden: 
HErren Gud hzelpe och uplyse mig. D ä blel 
jag utöfwer de andra nägot föriftad och mitz» 
lynt, länkandes hss mig: At nu har wltzer-

llgen 
(*) M le 
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ligen diefwullen warit ärctl!pr«el« C) uti de
ras lDlllletzio; hwarföre wil jag, i HErrans 
Namn förstka, om icke Guds magt och hans 
ord allena är mägtigt fördrifwa djefwulen, 
med alt sit anhang. Lät altsä kalla Folkel 
tilhopa, at hälla sin Gudstjenft, förmanon» 
des dem gifwa grann akt uppä orden, och 
begynte Gudstjensten med denna Säng: O ' 
H<Lrre Gud af Himmelrik, w i mä thec 
alle klaga etc. uti hwilkm wisa jag stun
dom stannade, der de mustigaste ord förekom» 
mo, med hwilka jag stöter dem pä deras 
andeliga sär och bölder: sedan predikade jag 
efter wanligit bruk, om wär Christeliga Ca-
teckilmi Hufwudstyckm samteligen, och om 
det Första Bodet i Guds Lag bejynnerligen, 
dock alt pä del kortaste, jag kunde. Efter 
predikan sjunger jag äter denna Psalm: O ! 
HiLrre Gud , t in Helga Ord hafwa för» 
gärne legac etc. Förman^ndes som tilföre» 
ne, gifwa grann okr uppä orden. Efter full» 
ändad Gudstjenft, stiger jag upp och spör he
la Församlingen t i l : Ar nu nägon af den» 
na stora hopcn, som wil af hjertat wända 
sig til HErran Gud, göra en sannskyldig bor 
och bättring < hälla sig til then rätta Christe
liga läran och Gudstjensten, sch wandra i et 
nytt Christeligit lefwerne, honom stal wcder-
faras näde och barmhertighet, han stal fä 

C 2 HEr-
(*) Fsrnckmste Ordfsranbe. 
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HErrans Nauward, Nade och syndernas förls-
telseC),timmeligwälsignelse och den ewiga S a 
ligheten. Ta kom ttlZnz ̂ n6ärsson uti fullt lopp 
framdra gandes, derefterhaus Fade-r och Bro
der, ^näers ^näerllan, hwilken grep til sin 
A , b, c B o k , den jag honom tilförene stänk 
te; säjandes: Denne är minTrumba. Och 
en Lapp, Nils OloMon benämnd, som dagen 
tizförene med deha wederstyageliga willfarel» 
ser ewärdeligen lofwade afsta, hwilka jag, ef» 
ter utloswad bättring och handsträckning» med 
utsträkta armar famnade, och med mräkta han« 
der tackade HErren Gud ossenteligen, at jag 
genom Guds magt, hade 4 Sjä lar ifrån 
djefwulens snaror frälst och Gudi lefwererat, 
hwilka jag förmante, at de med sannstyNdig 
bot och bättring d.igen efter wille bereda sig 
til HErrans Högwardiga Nattward, den jag 
as et gladt hjerta wil wara relalveraä dem 
at kommuniceras); säjandes derjamte til de 
andra, som intet wille lam draga sig til om» 
wändelse: I ma da göra, som Er lyster; wil-
jen j intet wända eder til G u d ; lyster det 
eder at ännu längre bola med Sa tan ; j fän 
wal med tiden se hwad j winnen derpa, nem« 

ligen 
<c) ^uttoren chade nogare uttryckt denna mmingcn 

om han sagt: „ O m någon wi! omwanba sig t i l HEl> 
ran, han, stal igenom Trona pä IEsmn fa sina 
Synders ftrlätclse och stadfastelsc pa sin Gynd<p 
förlätetse igcnem HERrans Nattbord: 

( ' ) Meddela. 



O ( « ) A- 37 

lissen timmeligit straff och helwetis eld; och 
satte mig dermed ned. D ä kom tumult i 
Kojan imellan dem; sajandes sins imellan: 
Efter wäre medbröder hafwa omwandt sig och 
gätt ifrän thet af ålder warit hafwer, hwarsöre 
mä wi intet gjöra thet samma; kom altsä den 
ene efter den andra fram, och lofwade ös-
wergifwa den gamla Surdegen och alla djef-
wulsta offer-stäUen, som under 8oä,nK^1« 
tydde, säsom ^lellaxen, Xien^ez, vr^ertven, 
L^ri, Il,uopar^, ?onz, KenZez, OrajerivvL» 
och rykäieri-z, räckandes mig hand, och an-
namandes HErrans Hel. Nattward derpa, 
och säledes mäste djefwulen Iifwa tapt och 
Guds ord behälla segren, daHErren Gud 
hade omwäudt LullznK/le d. ic» Ianuarii 
1670. 

Dagen derefter begaf jag mig til 8om» 
bio, därest mig k»m före i en dröm om 
natten, at jag siulle föda barn, sa at deh 
händer den ena pä högra och den andra pä 
»vänstra sidan om lifwet, hwar med sina 5 
fingrar en rund tid utestodo och licer derefter 
gafwo sig tilbaka igen; hwaraf, som mig tyk-
tes, jag hade en stor sweda och wärk, lika 
som en hafwande Qwmna plägar ha, när 
hon stal föda, och witzte mig ingen rad, hu« 
ru jag denna smärta ffulle öfwerwinna; dä 
begyntt jag i samma dröm, lika som bedja 
och åkalla HErran Gud om hjelp, at om tm 

C 3 stal 
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sial änteligen dclrttt g ä , at jag föda stal, 
jag dä mätte föda et helt och fulkon l igt 
barn, hwilket ock tyktes sie, sä at omsider 
hela ord kock u t igenom min m u n , hwilket 
stedde om morgonen bittida inemot dagningen 
d. i i I a n u a r i i ( 6 ) . Hwi lken d r ö m , nar jag 

wak» 

( ö ) Författarens nit för Gud och sanningen gift 
»er det Historista i denna dröm all trowärdigbet» 
Des mMsta tillämpning synes wara sä mycket osfyK 
digare, som han icke innehäller nägot nytt och 
med Skriften stridande, fäsom dröm«! enas i war 
t id , »tan följer de» liknelse, under hwilken en san« 
omwändelse i I o h . 3. föreställes, och icke stedde 
för utan efter en händelse w«b detta Folkets bät< 
tring, som gaf närmaste anledning, at med drömen 
fönna andetiga ting. Lemnom, at anledningen 
och for<s.lttningcn deras warit helt naturlig: ut» 
gängen tyckes dock wisa, at i denna dröm w«r 
något Gudomellgc. Förmodeligen bar här til» 
gätt efter 8»Ic>mo5 tanka: Ther mänga omsor» 
ger ä r o , ther komma drömmar- Pred. Bof . 
5 : 2 . T i l äfwsutyrs har ^uKor. dagen fö ru t , 
med et upriktigt Herda-bekymmer, fäst sina tan
kar w.id de» nya födelse, som Frälsaren fordrar 
af hwor oomwänd Svnbare, och pH ocn Siäla» 
födelse med sngesi, som r-miu? omtalar och en 
trogen Herde ttlhsrer, htvilken sfwerläggning den 
följande Natten i naturlig ordning förorsakat 'lu» 
^en dröm; »erunder Gud behagat huqswala hans 
bekymmer och upmuntra, «t oaktadt alla förekom» 
mande hinder, arbeta ps den ftukt han sedan i 
denna wi»ga°rd stördahe. Waktom oh allena i 
fiisg fall, at icke tillkapa några nya uppenbaret, 
ser, sedan Prophetie» <r beseglad: W hafwe^o. 
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wakuade, föll mig underlige» före ochaafmiz 
sädana tankar, säsom han stulle hafwa nä« 
got synnerligen at importer, ( ' ) ; refererar 
altsä, ss snart jag stod upp, samma dröm 
för min Klockare; frägandes honom, hwad 
det mande bewda? Swara r han mig: Gud 
wet, jag förstär mig intet derpä. När jag 
som bast tänker hit och dit och wärmer mig 
för elden, kommer Länsman NmäricK «»n«. 
lon in och helsar god morgon, hwilken ja» 
beder sitta ned och begynner förtälja honom nya 
tiender ifrän Lockande; säjandes: N u haf» 
wer 8aäanK)sle omwandt sig til HErren Gud 
vch emottagit den Christeliga läran och rät» 
ta Gudstjensten, bekant och afsagt sina för» 
faders afgudisia widffepp^ser och läfwat har» 
efter wa»»dra i <t nytt lefwerne för Gudi och 
mannistom, och derpä annamat HErrans 

C 4 Hög ' 

len och Provheterna / hörom dem: at tvid drö« 
mar hwarken «ara förhastige eller scnhjertade til 
at tro: at noga pröfwa all ting och »tw.llja hw»l> 
godt är; pä det »sr tro icke mstte stä pa männifi' 
lig wishet. inbillningar, syner och drömar, utcn 
pa Guds kraft. Föreställes oj uti en dröm nå
got hälsosamt och mcd Guds goda wilja öfwer-
tnsstammigt; h»i kunne wi icke «nse det, som en 
wink ifrån den Allseende? MZrke wi dcruti något 
ondt och syndigt, Istom det päminna ost, at icke 
om dagen med sy diga tankar och werk, sjelfxe 
bereda otz en syndig natt. 

<*) Innebära. 
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Hogward/ga Nattward; altsa wore ock önssê  
l igt, ja ratt och tilbörligt, såsom j hafwen 
i wimer öfwergifwit edert gamla boställe och 
fiytt pä et nytt rum, at j ock wilje öfwer< 
gifwa de» gamla, som bestar uti allehanda 
widffeppelse och afguda-dyrkan, och hälla eder 
til den ratta Evangeliffa läran och ratt» 
Gudstjensten, som bestär uti Guds ords hö-
rande, uti Bön och Tacksäjelse til Gud, etc. 
vch at j tagen eder förs et nytt och behageli-
git lefwerne. D ä springer ofta bemälte Lans-
nian up, och, ulan nägon försyn, med smäl
lande händer, stiger mig inunder ögonen, 
säjandes: Thet stal aldrig ste hwarken nu 
eller härefter, och spräng med detsamma pH 
dören,' dä sade jag, at Klockaren, Kyrk-wär-
den och stere pahörde: Witzerligen mätte 
denne Mannen wara det barnet jag föda stal; 
ty måste man gä der i B y m warligen t i l 
werka med saken; jag fruktar, at har 6w 
fiere djefiar, an Lappar,' tog altsä mig före, 
t HErrans Namn, uti summe-wis at Pre-
dika om ds 5 ^"ecliiilni Hufwud^stycken, och 
i synnerhet Drva Lagen, uppenbarandes dem 
deras grofwa synder och wälförtjema straff, 
hwilken Lagsens Predikan, om det Första 
Bodet, sa mycket werkade, at en Lapp 0lu5 
l>urfwo benämd, som aret tilförene, wid 
Iliemi Harads-Ting, mig pa dct hastigaste ' 
anklagade, intet kunde deima läran hwarken 

« hö-



höra eller lida, utan midt uti Predikan med 
»vridande pä hufwudet, sprang pä dören och 
kallade de andra med sig (hwarutaf jaa.lät-
teligen kunde sluta, at l M större lust och kar
lek til den gamla djefwulsta surdegen, än til 
den rätta ChriNi läran och sanna Gudstjen-
sten drog): lä sade jag: then som hafwer öron 
til at höra/ han höre; hwilken Lapp strax 
derefter Gud Alsmägtig straffade med blind
het, sa at han nu ej mera se kan, än en 
sten, eller, utan ledsagare, nägon wärt kom
ma (e). När jag nu för detta härdnackade 

C 5 Fol-

(e) Marken dock hsrwid alle I , som nppcnbarli, 
gen Gud förgäten och sök-n fsrföra andra t i l at 
deltag» uti samma Nädes förakt, med hwad tä» 
lamods och mildhets rikedom Gud lackar Eder t i l 
bättring: eller gjorde denne Lapp »ntra ondt <n 
I gören, dä I bruken rk»l»°5 tungomål: Ho 
ar HERren, hwilkens röst jag hora stal ? och 
lcfwen efter bespottarens falska tro- Det är för» 
yäfwes, at man Gudi t jenar: N?i behöfwe 
intet frukta HERran. Lsten detta eftertsn§eli< 
gg exempel, som ingalunda kan a«ses för en t i l -
Wighet, erindra Eder, at den Alsmägtigas hand än
nu icke ör förkort, at med blindhet fis Sodvmi, 
tiska bespsttare: At ännu en gäng wisa sin Helig» 
täras Gudomelighet, igenom sina fienders timeli» 
ga näpst. Men har än Barmhcrtighetenes Fa» 
der denna bebageliga tiden tålamod med Eder, 
sen t i l , at han icke en gäng bortrycker ock, 
är sa ingen förlosiare mrr. Bcwisen dock Eder 
arma själ den vina skyldighet, at I icke, medelst 
framhardclse i synder, sjelfwilligt kasten Eder un» 

V 
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Folket sä nsr 14 dagar mera Lagen än Evan» 
gelium Predikat hade, och intet bättrings» 
tecken förnam, lat jag märka, säsom jag wil« 
le resa derifrsn; emedan tiden begssnte lida, 
t i l min egen Församling i LnZri, hwarest mi« 
ne Åhörare Guds ord med gladt hjerta emot» 
togo, thet gerna hörde och i et ganska godt 
hierca behöllo, och bsro frukt med talamod. 
Nar Länsman chetta hörde, sade han: wil 
tu ta intet gifwa ost HErrans Nattward, 
förr än tu reser l i l ^n«ri? Swarades ho
nom : Huru stal jag gifwa eder HErrans 
Nattward fi länge j aren obotsardige och i 
syndens döde; emedan den Afwerste Själa-
Herden Christus det strängeligen förbjuder 
Match. 7 : c. ther han säger: I stolen icke 
yiswa h^ndomen ther heligt är och edra 
pärlor stolen j incec kasta för ftvin. Hre 
wi dä, sade han, lmndar och swin? Swar: 
J a , Gud bättre sa wist! men icke naturli-
ge bandhundar, som ffjälla eder fogel och gra« 
stin, utan, liknelse-wis, tält, andelige hun

dar, 

der be tve, som i Efa. 1 : 4. utsägas öfwer 
dcm, som fsrsMda den Heliga i il>-,e!, och den 
»rede, som clndteliaen af Himmelen stal war, 
da uppenbar, öfwer alla dem, som icke kan« 
na Gud , och dem som olydige äro wars 
HERras JEsu Christi Vvangelio, hwilke pi» 
yo lida skola, det ewiga forderfwet af HGR-
ra«« ansigte och «f hans härliga magt. 2 
Thcss 1 : 8, 9 



G ( o ) -jft 43 

dar, som maf satans ingifwelse, förfölja, 
stjälla och sältja eder up emot Guds ord. 
then rätta rena, och sanna Gudsmnsten: I 
ören ocks3 swin, nemligen sädane, som haft 
wa eder uti kjöttfliga luftar sä fördränkt, at l 
intet kunnen gifwa akt uppa ordet, utan lä. 
tit fara in genom det ena örat och ut »genom 
det andra, therföre kan jag inm med tryggt 
samwete »ciminittrer, eder HErrans Natt, 
ward, förän j , genom Thms Helge. Andes 
uvlosning och en saliggörande tro pa Fräl» 
faren IEsum Christum, blifwen tll en sann 
bot och bättring dragne och til Gud omwande, 
hwarom j stolen af alt HMa bedja HErren 
Gud ock säga med D,vicl, af den 5» Psalm. 
HErre stapa i miF er renr hjerra och gif 
i min en ny wis anda. »t«m. OmwanV 
mig, H L r r e , sä blifwer ja« omwand: 
ytterligare uprepade jag a nyo a^ium l^Kri. 
tti('): I stolen W«t Yifwa hundomen 
ther helwt är, <«. för Länsman maf B i -
belen, upilog och las, at han desto bättre 
mätte tro Guds klara och egna ord, om han 
icke wille tro hwad jag memoriter derom tal
te ; dä swarar han mig med spälffa ord: du 
fär säja hwad du wi l , jag kan mtet läsa i 
bok. Hwarföre jag nödgades taga mm en 
bok-lard Lapp, ifrän Lnari, Inb^n Oioluv.» 
benämd, som icke allenast detta äiHum scn-

(») Christi «tl<<s«. 
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pmrx, utan och ckHum Apoc. 21:8. för ho« 
nom utcif Bibelm uplas, lackandes honom 
dermcd lil tron och omwändelsm, mm alt 
förgäfwes. Acer säger Länsmannen: än om 
wi oö emedan tu ar i Lnari och fa imet 
HErrans Nauward detzförinnan, buru wil 
budet förswara? D a swarade jag: om j 
anffönt ssulle genoni den timmeliga döden af-
somna, det rär jag intet före, man HErren 
Gud, smn hafwer satt mennissan et mal fö« 
re, öfwer hwilket hon icke gä kan, hwarut-
innan ffjer Guds gods och behagelige wilje: 
j wiljen, at jag stulle g-fwa eder HErranS 
Nattward, som ärm cmdeligen döde uti syn-
dme, och intet wiljen assyndenes sömn upstä, 
derucinnan gjorde jag mig delaktig af Edra 
synder, således droge möfwer mig Guds wre-
de och förbannelse, hwarom står i Ierem. 
48: i o. DerjälNte ffulle j ock blifwa styldi-
ge til den ewiga döden; ty chen owardeli-
gen ärer af cherta B röd eller dricker af 
Herrans Ralk, han bliftver saker pa 
HErrans lekamen och B lod och ärer 
och dricker sin sselfwom domen etc. 1. Cor. 
i i . Hwariftan HErren Gud mig och eder 
nädeligm beware! Hwarföre ar bättre, at 
man hafwer chermed något fördrag och recan,'. 
menslel2r hela saken Gudi i wä!d, sonl wil 
ingen syndares död, ucan at alle stola blif
wa salige och lcfwa, som oinwanda och bät

tra 
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tra sig, och sättja sin tro och lit til honom: 
Wiljen i det göra, sä stal jag finnas sä wil« 
l ig, som styldig, eder HErrans Heliga Nan» 
ward oommunicera; hwar ock icke det, sa 
nödgas jag hela Buen ifrån HErrans He« 
liga Nanward utcstuta, hwilket jag ock gjor
de , nar jag markte, at der war ingen bä> 
tring at förwäma, och reste i HErrans namn, 
derifran til Lnari, hwarest jag, tillika med 
Församlingen, orosad för Gud, hwar dag 
bad HErren Gud icke allenast för 5omdlo 
B y , utan ock Skogs-Lapparne, som woro 
iftän den rätta Tron och sanna Gudstjen-
sten widt afkomne, at HErren Gud, genom 
sin Heliga Andes uplysmng, wille dem til 
en sann tro kalla och pä rätta Salighetenes 
wag ledsaga; til ywilken ända jag en särde
les bön M e , som sä lyder: 

O ! HErre, barmhertige Gud, wi are 
witzerligm tir folk, nämnde efter lin enda lä» 
ra S o n , wär HErra IEsum Christum: 
Förlat synderna, och straffa dock likwal med 
tit egit och faderliga ris, och tilstäd icke den 
lllistige ormen och Själa-mördaren, djefwu» 
len, med den lilla hjorden/ som mun Lapp
marken til trona kalla., och un en wild öken, 
tig at tjena satt hafwer, sä grufwellgen rasa 
och l^rannisLra, som han in til detta gjordt 
hafwer, i det han har siagit dem med blind» 
het och förmörkat deras hjma, hog och sin, 

ne, 
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ne, ss at de iflän den rätta Christeliqa tro» 
na äro affalne, och lsngt afkomne ifräll det 
lefwernet, som af Gudi är; lockandes dem 
med allehanda bedragcliga tekn och werk, at 
fiv til de dumma afgudar, at de imet hafwa 
någon kärlek til sanning och salige blifwa; 
men, utaf blindhet, försmäda Nada-stolen 
IEsum Christum, och, genom satans upäg-
gelse satt sig emot Hans Heliga Evangelium 
och then rätta Chrlsteliga Läran: Therföre, 
O ! «>'fäste Gud, tag bort läckelset, som 
hänger för theras hjena: uplys theras ögon, 
at the msge känna tig, sannan Gud, och 
then tu sändt hafwer, then sanna Kle«1»8 och 
werldenes Frälsare IEsum Christum:Hjelp, 
HErre Gud, at de mäge blifwa uploste, chen 
rätta wägen igenfinna, och alla Hcdniffa, 
j a , djefwulsta uppenbarelser öfwergifwa, och 
thet förbundet, the i döpelsen gjordt hafwa, 
genom en sann bot och bättring förnya, hwar 
dag sig i strid emot synd och djefwulen öfwa, 
och en hjcrtans begärelse til then ewiga och 
enfalliga sanningen bekomma,, och derulinnan 
med ost och alla utkorade in til andan emot 
diefwulen och alla helfwetis portar ständ-
aktige blifwa! D « höre Gud Fader, Son 
och then Helige Ande! Amen. 

När jag nu ungefär för 3 weckor hade 
Uti Lnari drögt, länder en Lapp iflän 3<1M-
bio, ?er l̂a««son benätnd, lherhän med hans 

Hög» 
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Higw. Landshöfdingens, Wälborne Herr 
SrgHnz (') strifwelse, angäende Nya Skatt» 
läagninaen, som stulle gä igenom natt och 
dag til Befallnings Man Walbetrodde ^renck 
«rap«; spör jag honom t i l , huru med ho
nom och hans medbröder i 8oml,io nu til-
stodo: om de hade tänkt at wända sig til 
Gud eller bola med satan, som tilförene? 
Swarar han mig: emedan jag förnimmer, 
at du min kära Skrift »Fader hafwer rätt 
at pasta och rader otz til det som godt är ; 
sotandes thermed, som du tilförene ofta sagt 
hafwer, Guds ära och wära Själars ewi» 
ga Salighets bästa; sä wil jag ock tin trög» 
na förmaning och hälsosamma räd gerna 
emottaga, och mig i HErrans Namn til Gud 
omwända, och öfwergifwa then gamla Hed» 
niffa surdegen och djefia-dyrkan: HErren Gud 
förläte mig mina grofwa synder, och uplyse 
mig fattiga man med sin wärdiga Heliga 
Anda! Mine medbröder ma göra, som de 
wilia. Dagen derefter gjorde jag sör honom 
«n innerlig tacksägelse til Gud, un Kyrkan, 
som hade hördt sm Christeliga Församlings 

bön 
( * ) Io?l?>n <3r»l>n, landshöfdinge 1653 öfwer We' 

sier-Totten, och 1654 tillika öfwer Ostcr Botten; 
mm is6c)allena öfwer TornsGebiet olhOstcr-Bot< 
ten, hwarmed likwäl är 1665 den i s eebr. We» 
sier-Botten andra yäugcn under honom förentcs. 
Afsatt »678 och död 1675. E t Adel. öwrik. 
Tom. l . plH. 37». 
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bön och honom omwsndt, och immerfort til> 
lika med Församlingen bad för de andra, at 
HCrren Gud wille ock theras förstand up-
lysa och pa rätta salighetenes wäg lesdaga, 
hwilket ock hände. Ty när jag tillika med 
HuNilii? ^äminlliratorernä Cronones befall-
nings Man , Wälbetrodde ^rencll <3rzpe, 
o5) Herr Lagman Wälb. ^nä. rlgnrin, lan, 
de til Lombio d. 2 Marti i ejusclem ^nni, til< 
sporde jag ofta bemälte rekr ^latsson, om 
han hade hällit sin lofwen, han i Lnari ut« 
fäste, derest han utlofwade bot och bättring 
och sig til Gud omwäNda? D ä lät han ic
ke allenast härutinnan en stor frimodighet 
pästina, måne och omant bekände,'hwarest 
hän och hela 8ombio komma tilhopa, at con» 
lulera satan, nemligen wid 8u!)bi Träff, och 
hwaruli deras afguda-dyrkan bestär, nem
ligen icke allenast i den ena bak-dörens 
öpnande och Björne, sänger, utan ock uti off
rande, sjungande och trollandel*). 

Hwad först offrandet widkommer, sä be
star det af 3 ting, först af en Sten, hwilket 
de kalla Zeit eller R a : til det 2:dra är bre-
de wid Stenen et Trä upsait, likt en Bat-
Kjol, den de kalla tt/äen nen«, h^ är, Blä» 
Kulla-Bat, och wid annat namn, i.M« mu-
r n , Tillitelfts träd: Ti l det z:dje, af sjelft 
wa tjensten eller dyrkandet, hwilket de kalla 

(') Läs ofwanstre AnnMk>linsen ». 
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N.u«e, det ar, ödmjukhets och äras tilbjudel-
se, som ffer med idkesamt frsgande eller lot» 
lande; Ty när Lappen börjar dmna sin äre» 
tjänst at bewisa, tar han mytzan utaf sig 
och lägger denna Sten uppä sin hand och 
talar sin Gud til med del)a lormalier: N » 
rörer jag tig med största ödmjukhet mas titt 
heliga rum och lägger tig uppa min hand, 
vch beder mas tig (hwad det dä hälst wors 
och heta ms). Och nar han uti denna sin 
bön nämner allehanda ting och et i sänder be» 
gärar, sä frestar han imedlemd, om han kat» 
fä handen upp, tillika med Stenen, ifrs» 
marken; FHr han intet handen upp, man 
blifwer altid tyngre, sä har han intet för» 
hoppning om det han den gängen begärde» 
derföre begä«r han äter annat, z:dje, 4:d« 
vch sä bärtät, allehanda nödtorfter, waresig 
rikedom eller annat) och han pä sistone rä» 
kar pä det han af sin gud hafwa w i l , tH 
blifwer Sten, fast han wore, huru stor, 
lätt, at handen stiger upp ifrsn marken; 
men sä länge Afguden intet wil swara, blif
wer handen mng, fast stenen wore huru li» 
ten: Och nar han hafwer fatt bet swaret, 
som honom behagar, säger han: D u ar min 
Gud, eller, sä, ss, min Gud; och när han 
hafwer sätt/ hwarpä lotten föll, dä spör don 
karen ä nyo, hwad Guden wil hafwa til 
offers? och när afguden nämner, at him ivtt 

B haft 



hafwa det eller det, sä stal han stassa ho» 
nom d« samma, ware sig far, hind eller 
wild Ren, get, bock, :c. som han nämner, 
amen lefwande eller dräpil djur. Och när 
han wil eller önstar, at han stal hafwa lef-
wande. offer af desta bem:te kreamr. dä up» 
rättas ull bralci muril, et nytt Tillitölses-
träd, hwarwid de det lefwandes offret bins 
da, och, efter längt tal , drifwat med yxan 
i stallen, smörjandes både träet och sten, med 
samma djurs blod; och nar de kiöttet kokat 
hafwa, siifwa de smä betar, bundna pä 
wredne ris»qwistar, och hänga dem pä sam» 
ma trä. Derefter gä de sielftve til maltids 
och äta af samma kiött; hwaraf om nägot 
qwar bliftver, sä måste de intet det med sig 
bortföra, man, med hud och ben, qwarlem» 
na; ty det är sä djefwulens wilje. Men, om 
sä händer, at de hafwa nägon Ren falt el» 
ler stulit, som afguden sig sielf erköndt haf-
wer, sä niäste de deraf intet mera äc afgu» 
den offra, än hjärnan, ffinnet, pannan och 
hjertal; och när de iftän det (*) heliga rum
met hemkomma, dä mäste de intet Zä genom 
räua, utan genom den förbannade bak-dö-
ren, hwarom ofta tilförene »ördt är; och när 
de komma hem, sä stal dem til öfwerflöd sär< 
deles mat lagas, fast de ehuru mycket tilföre» 
ne hade ätit wid offwstallet: därefter fara de 

l i l 
t») I b<r«s inbillning. 



til no6e!leino eller Renfange, besynnerligen 
Barcholomei tid, dä de räka de andra, lika 
som de hade gjorde et witzt förbund med hwar» 
andra, uti den goda förhoppning, at de sso» 
la hafwa en god lycka, efter de säledes sin 
Gud blidkat hafwa. 

Hwad 2:0 Trollandet widkommer, <H 
är til den ändan inrättad särdeles Trumba, 
den de Nanaus kalla, öfwerdragen med Ren» 
fiin, hwarpä äro med Albarks-saft och 
Ren, blod ätssillige dKaraQerer, sist, fHr, 
räf, Mard, Utter, Ren, Björn och an» 
bre djur lika mälade, och d!antlliutn äiabo» 
Ncum C), ätssillige Bläkulleorum, där ds 
med satan bola omkring bräddarne, med ja«< 
deles namn och ziffror uoiLraäe (*'), sä at 
pä högra handen aro satte de Zeiters rum, 
som til deras egen by lända, och pä wänstr« 
sidan, som de andra byarna tilhöra. M r 
han nu, förmedelst delta upfundne filtans 
redffap, wil Ma nägon hjelp, sä begynner 
han först at lanla eller siunga, som bestär af 
witza ord, hwilke mig ännu öro obekante; 
med hwilket lanlanäe han far <H längs fort, 

D » at 

(*) Djefwulstt Rädflag. 
("*) Denna målning förelMes hör hissclig, hwil» 

let ben ock i Thcslogistt hänseende förtjänar; me» 
sakens rätta sammanhang vestrifwcs utförligare af 
/c»u«tti I.ee« i detz 2.apl«nd« Beftrifwelst, och 
stfPlobsten ?eni<c«5. 
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at fott«inttrumentet stadnar pä et wistt rum 
pä Trumban, amen pä far, bock, get ellee 

> annat, hwar uti han marker, om honom siat 
ga wäl i hand; hwarföre han ock samma 
djur, som lönen föll uppa, måste gifwa af-
guden til offers, Men emedan han intet är 
witz, uppa hwad rum han offra stal, bör
jar han altss af nyo, at sta pä Trumban 
och sjunga til dch lott »märket stadnar uppa 
det rummet, som afguden naieraä är, dä stal 
han pä samma ställe offra. Sedan griper 
han til Stenen, som förr ar sagt, hwarmed 
han proderzr, om hans offer är guden be-
hageligit eller ej; är ofiret bchageligit, dä 
swarar han: D i n tjänst är mig behagelig, 
din sak gär wäl och du ffal härefter fä god 
lycka (*). Derefter faller han i dwala och 
blifwer lika som half-död, uti hwilken syn 
honom blifwer uppenbarade och sagt dä, hwar-

4 ifrän han det samma, han med stenen, efter 
lotten hafwer, bekomma stal; sa at det intet 
fiär honom felt, när han derefter söker (s). 
Eljest kunna de ock, med detta lanKnas och 
trunchstag, allehanda städa och olycka kom

ma 

(*) Neml. Sa tror lapven sjelf.' 
( f ) Ke5,i„^ har i sin Rese-BestrifninaberHttat/huru 

han incv sina Rcse-Cameraler försökt kappärms 
Spåkonst, och funnit dm til kapparnes egen wan-
heder, bests i en hop widstepeliza gpslerier, utan 
»etta». 
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NN til wäga, ja, ben som ar grnfweligare, 
an sin nästa ifrån lifwet bringa. 

Nar jag nu af Pehr Rasmundffon i 
Lnari, och Pehr Marcston i 8omt>ic», m 
witz kundstap om detta djefwulssa wäsendet 
Sekom, lacer jag d. 5 Mart i i , bittida om 
morgonen / mina ähörare i 8ombio, kalla til 
lllwrum (*) i min Koja; begärandes tjcnste-
ligen, <tt Befallningsman Walbetrodde Ar. 
Grape och Wälwise Lagman And. p lan-
t in , behagade erwisa mig den stora asseÄwn 
och läca sig där sammastades finna, sa län
ge gudstjänsten pästode, och pahöra hwad 
jag hade til at drifwa och föredraga; hwil-
ken min tjenstel. begäran de gode Herrar och 
Män hos sig rum finna lät»; patiemergnäes 
sä länge jag om the Fem Catechismi Huf-
wudstycken predikade och gudstjänsten fullän
dade. Efter ändad gudstjänst, stiger jag 
upp och häller en särdeles Krmon til folket, 
förmanandes dem til bot och bättring, med 
frägan, om nägon wore utaf närwarande 
hop, som wille sig til Gud omwända och 
den gamla surdegen öfwergifwa, han stal, 
näst HERrans Nattwards anammelse, fä 
syndernas förlätelse, ja , timmelig och ewig 
salighet ("). D ä kommer Pehr Mathston 

D 3 med 

C") Gudstjänst, 
t**) Hsr patzar ock anmZrkuingen c införd sid. 25. 
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med sin hustru, fram, och uti ^uNitiLhaft 
wantxs narwaro offenteligen, med mun och 
hand, conssrmergr, det han uti Lnare ulfä-
ste, och efter den dag lofwabe alla gamla och 
hedna med djefla tjänster sä hata och förfölja, 
som han them tilförens älstat och idkat haft 
wer. Samma dag invite«6e Herr Befall» 
ningsman 3lrenoc Grape mig uti sin wärds, 
Länemannens, Hinric Hantzons Koja, 
hwilken Länsman, förrän jag wäl fick sittja 
ned, börjar uppä, stänkandes som jag intet 
siulle weta om hans boleri och afgudadyrkan, 
han wid Subbi-Trast öfwade, utan nägon 
förson, uti Herr Bcfallningsmans narwaro, 
Mlg at cul̂ erg) sajandes: O! Herr Ga
briel , Herr Gabriel, hwarföre gär du med 
oh sä strängt t>l werka och straffar ost sa 
myckct: menar tu, at jag är nägon horkarl 
eller ljus? hwilkct hans spätsta och öfwerda-
diga tal, såsom det gick mig högeligen til 
hjenat, sä swarade jag ock honom pä sam
ma sätt, som Apostelen swarade den arga 
Trollkarlen Nlim^, sajandes: Tu djefwulens 
barn, full ined bedrägeri och all list, och 
fiende ril alr der rättfärdigt är: tu sträv-
per af lina goda gjcrnlngar, som Phariseen 
gjorde, at tu är ingen horkarl: jo, tu är 
»värre, än en horkarl; ty jag wet, at m 
hafwer en läng tid legat i andeligit hor och 
bolat med satan wid Subbi-Trast: jag wil 

tig 
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tig ock bewisa, m m ar wärre, än en tiuf;'ty 
m hafwer stulit och beröfwat din HERra 
Gud den ära och tjänst, som Hans Gudome» 
liga ära hade bordt bekomma, och om de
lvist den leda djefwulen wid samma Träff. 
D a bytte han färgen, och kunde icke tala et 
ord, man, för sim stul, lopp ut, hwarest 
han mötte en stlk afgudadyrkare som han sjelf 
»var, neml. Knrl^-wärden ifrån UKnszlKz, 
N i l s Anderston benamd, hwilken tyckte illa 
wara, at en hop af 8ambio by sä lätteligen 
den gamla tjänsten hade öfwergifwit; hwar. 
t i l Länsman swarar: Hwad hjelper? Prä-
sten wet alt ihop, sa wäl som wi sjelfwe; 
hw«ruppä min Klockare, som gick dem för
bi , när de härom talte, räkade pähöra. 

Samma dag, som war d- 5 Marti i , ' 
kom en gammal man, Olof Lhomastonbe-
nsmd, med sin hustru och Son, fram, och 
Utfäste det samma, 5>m Pehr Matston, sä 
ot af hela hopen 5 allenast sig i förstone, och 
intet fiere, hwilka jag sörmante uti en sann 
xiets och gudsfruktan, bereda sig til HER-
råns Nattward dagen derefter, den jag af et 
gladt hjerta wille dem aäminiltrera, sä som 
jag ock gjorde; lefwandes i den stadiga för
hoppning, at de andre siulle sig smäningom 
omwända, hwilket ock siedde. Ty samma dag 
som dche fem gingo til Guds bord, som war 
den 6 Mart i i , kommo äter 5 personer fram, 

D 4 mm. 
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uemligen pchr Martzons bror och hans hu-
stru, gamla Kyrko-wärden, Pehr Ionston, 
med sin hustru och Son , och intei fiere, 
hwilke, efter god bekännelse, lofwade bot och 
bättring, dem M äler bad bereda ftg til 
Guds bord dagen efter, neml. vomimca 0> 
cu!i, som war d. 7 Mart i i , dä jag, efter 
pradikan, hela församlingen för deras afgu-
dadyrkan, som de wid Subdi Träff bruka, 
uppenbarligen straffade och största hopen ho» 
tade (hwilka woro et haidnackadt folk) at 
»vilja bannlysa och frän HErrans Nattward 
Ulcstuta och gifwa djefwulen i wald pä kröp-
sens wägnar, som Äpostelen gjorde med den 
blodffammaren i Corintho, sa framt de icke 
wela omwanda och bättra sig; låtandes mär« 
ka säsom jag wille resa ifrån dem til stogsi 
Lappmarrerne; emedan tiden begynte l ida, 
at man stulle ffynda sig, för meenföret siul 
hemal. D ä föll hwar och en pä sin knä, sa 
ma», son» qwinfolk, och med gråtande tärar 
badö om förlätelle, at de sa illa lefwat och 
sm Gud sa grufweligen fönörnat hade, hwil
ka jag med Ewangelii hugneliga pradikan, 
vm Guds stora Näde och syndernas förlä-
telse, tröstade, sajandes dem t i l , at de da
gen de. efter, son, war d. 8 Mar t i i , wille 
bereda sig til HErrans Nattward, icke, som 
tilforende, i synd och strymteri, utan med et 
rent och botfardigt hjena, m«d en sann än« 
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ger och ruelse öfwer sina begångna synder, 
med en stadig tro t»l Gud om syndernas för
låtelse, för IEsu Christi förtjänst, och med 
et sådant upsät, at de derefcer wille fiy syn
den, som sjelfwa djcfwulen, och dageligen 
wandra uti et nytt och Christeligit lefwerne 
både för Gudi och männistjom. Blef altsä 
hela 8ombio by til Gud omwänd d. ;,6och 
7 Martii. 

K70 d. 8. Mart i i , dä största hopen af 
8ombio by glngo til HErrans Nattward, 
stämde jag Skogs'Lapparne ttl Tii^gs, at 
bringa dem, som 8ombio Lappar, til at be» 
känna sina synder och öfwmradelscr, och in
för den kofl. Rätt gingo bröstgänges pä dem, 
drifwandes dem, genom Guds mngt, at be
känna sina Trumbor, Zeiter och offerställen, 
utan ock til at lofwa bortlägga den widstep-
pelse och afgudadyrkan, de, under den för
bannade bak-dören öfwade, hwarlfrän Läns» 
man ifrån KlanlÄlKsi Anders pchrston, 
ingalunda gä wille, löpandes pä boren, näc 
jag om detta wäsendet begynte tala; hwilket 
när Befallningsman Arendr Grape för< 
nam, lät han straxt samma Lansman inkal
la , hotandes at wilja sia honom i järn och 
handklofwar; hwilket när Länsman hörde, 
sälte han modet och ängrade hwad han af 
owettighet gjordt hade, och lofwade, tillika 
med ve andra, sä detta Renshol, som sin 

B z M m -



truniba och all annan widsteppelse efter den 
dag bortlägga. När jag nu genom Guds 
magi, hade dem sä kommit lil bekännelsen, 
begarade jag af den Lofl. Rätt , i synnerhet 
af Lxeeuloren Wälbetrodde Ar. Grape, 
tjansiel. (emedan jag ännu intet sä lätteligen 
lville sättja tro til deras lofwen) at han, ps 
Hans Kongl. Maj:ts »vägnar, wille mig 
handen racka, och uti sin Profostes ställe al-
denstund wi siulle stiljas un den byen isrän 
hwarandra) imponerg min dräng, Eric Mat hs» 
<on, at igen spika och med Kronomärke för
segla denna afgudista bakdör, och at Lav» 
pärne. när jag til dem anlända mände, mät» 
<e hämta fram sina trumbor, at jag för de
ras ögon finge dem samma upbränna (*). 
Hwilken min tjänsteliga anmodan Herr Be
fallningsman efterkom, för hwilket trogna««-
llttance HErren Gud hans Wchet sä lim» 
meligen som ewinnerligen belöne! När jag 
inkom til första byen i Lappmarken, Iliemin-
K/la benämd, efterkom drängen den stränga 
rättS in^visstinn och igenspikade den förban
nade bakdören sa der, som uti de andra by
ar ; ehuruwäl Ry§arne S imon peeri och 
Srephan Iepso i Xilt1<2 och ^lanszikz den 
igen söndersparkat och öpnat hade, da de i» 
frän Torneä marknad, om wären, är 1670, 

^ ti l-
(*) Det samma gjypde ock Probsten i°oluleu«iTor̂  

nea lappmark. 
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tilbaka kommo, hwilken dir jag följande är 
1671, igenspikade för deras ögon, och för 
deras stora förmätenhet dem straffade, sä at 
de efter den dag det intet mera göra torde: 
men ingen hämtade det aret fram sina Mim» 
bor, som de inför den Lofl. Ratt lofwade, 
aldenstund de woro långt isrän byen, pä de
ras Sommarwist belägne; lofwade de altsä, 
aret efter 1671, dem hämta til bys och lef» 
werera mig tilhanda, och en hop sä det äret, 
som aret ester, A:o 1672, med dch nlhörige 
redsiap, til et märke, med mig hembragte 
blefwo. Altlä Skogs'Lapparne, sedan de 
hade sin willfurelse bekänt och sina trumdor 
Ullefwererat, i 8omdio, til Gud sig ömman
de d. 8 Mart i i , 1670. HEnen Gud als' 
magtig styrke dem i en rätt tro och med sin 
wirdiga Heliga Anda dem städse uplyse! 

När jag nu pä den handelsens ingsng, 
fortgäng och utgäng, i 8ombia stedde, wi» 
dåre tänker, far jag, efter en stunds öfwer-
wägande, någorlunda min dröm igen; Ty 
at bägge händerna af det barnet, jag föda 
stuNe, en läng t id , hwar med framräkte 
framfinger mom lifwet stodo, och, efter en 
liten stund, gafwo sig tilbaka igen, det wil 
jag, som mig tyckes, sä uttyda: at 2:ne ho> 
par af hela 8ombw by, som en rund t i d , 
för deras synders stuld, tillika med helåror-
I>u«, blcfwo isrän HErvans Nattward ute

slutit, 
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siutit, eller eljest, sssom Hedningar, warit 
uran Guds ratta kännedom och ifrån den 
rät» tron affallne, efter en liten t id, nemli-
gen, dä jag tillika med ^uKitix-betjänte, kom 
jftan Lngri tll 8oml)lo igen, gafwo sig tll-
bakars, det är, gjorde angerköp/ och, för-
lnedelst en sannstyldig bot och bättring, wän, 
de sig tilbaka til HErre»» Gud igen; lofwan» 
des all facans umgängelse öfwergifwa. Men 
at 5 finger sig framräkte, hwad bemärker 
dec annat, an at 5 personer uti den första 
och 5 uti den andra hopen och intet flere sig 
framledde, som til omwändelsen woro benäg» 
ne, dem jag HErrans Hel. Nattward hwar 
sin gäng pä särdeles tid och dag a6mimttre-
rsäs, hwarom förr sagt är- Men at jag ha
de deras en stor pahion, sweda och wärk, 
såsom en hafwande qwinna plägar ha, när 
hon föda stal, det wil jag sä explicei-g, al 
jag bar en hjerians sorg och bekymmer om 
det arma folket, som sä woro förblindade, 
at HErrcn Gud wille dem uplysa, och gas 
mig ingen ro förrän de, igenom Guds magt 
och den Helige Andes kraftiga medwerkan, 
mätte blifwa onnvände, med hwllken sorge
börda jag, såsom en qwinna med barn, en 
läng tid wardt hafwande och betungad,- men 
sä som jag wistte mig ingen räd, huru jag 
denna patzion stulle Kfwerwinna, begynner jag 
M a i samnia dröm, likg som åkalla och be-
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dja Gud bäde i k̂ nari och sidan jag hemkom 
i Kiemi Kyrka, icke allenast för 8ombiV och 
8 0 6 2 » ^ , man ock Skogs < Lapparne, al 
jag stulle denna patzion öfwerwinna, dtt är , 
at icke allenast pä min sida detta stora be-
swäret, Gud mig pålagt hade, mätte en 
gäng lättadt blifwa och derpä en salig och 
frögdefull utgång följa, u«n ock detta arma 
förblindade folket, genom Guds nådiga bi» 
stsnd, til trona omwändt warda och af djef» 
wulens käftar lalverat. Nar jag nu sa uti 
drömen bad Gud, at om jag andteligen föda 
stulle, jag dä mätte föda et helt och fullkom» 
meliglt barn, da tycktes at hela korpus 
kom ut igenom min mun. Hwad är vet 
annat, an al jag, igenom Guds kraftiga 
nades werkan, icke allenast Länsman, Hin» 
drich Hantzon, säsom ^»pui eller Corpu» 
8ombicum('), förmedelst hans stora synds 
och lasts, wid Subbi Träff föröfwad, up» 
täckiande, hwilket hände i Herr Befallnings» 
mannens närwaro och allck hans Medbröder 
och ChristendomS< Systrar dersammastädes, 
utan ock hela Skogs »Lappmarken, förme» 
belst Guds ords predikan, som Gud lät, i-
genom min mun, utgä, til en fullkomlig om» 
wändelse bragte; sä at nu hela Kiemi Lapp» 
mark är lika som et cmdeligit barn, pä ny» 
födt, samt den rätta tron, läran och guds-

tjan» 
(*) HufwudNM s By<» Tombio. 
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tjänsten wedmagit ('). HErren Gud lätt 
dem un samma tro intil ändan ständaktige 
blifwa och pä sidstone trones ändalykt, den 
ewiga Salighmn bekomma. 

Detta sa wara 92^1-2! och sannfärde» 
ligen handt pa ar, dag och ställe, som of» 
wan bemält står, atMe«r 

2 . 
DNNffe MNanarien8 t i l LappMNt' 

ken, I^Komäz von ^elren8 Bes 
rättelse om Norrffa Lapparnes 
widffepelser, uti Vref til Swen» 
sta Preskerffapet i Iämteland, 
Skr i fwi t är 1723. 

De N)älärewordige, myckcc Arewir» 
dige, Hederlige prester i Iemreland 
och annorstädes, hwaräst Lappar 
eilhälla i Sweriges Rike, mine kä
re Bräder i Christo, önskar jag af 
hjercar aU V7äd och wälsignelse i> 
srält Gud Fader i Christo genom 
den Heliga Anda huldeligen. 

^Hag har nu i et helt sr omfarit i Norr-
lande»/ Lapp,Fjä!der och Fjäll, pä de stäl

len, 
C) G« »f»anfo« Anmärkningen ̂ . 
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len, hwarest Lappar tilhälla, och för <t par 
mänader lika sä begynt arbeta pä Filmar-
ne, Lapparne i Trundheims Lähn, ti l a l fa 
den orena andan i I E m kraft utstött ifrän 
de torra Städer och ödemarker, mi hwilka 
han hit inti l , pä mänga hundrade är haft 
sin hwila, och til at uprätta IEsu Rike 
med Evangelii förkunnande efter denna werl« 
denes Förste är dömd. Käre Bröder, dä 
Gud gaf sin Son alla Hedningar til a r f , 
sä gaf Han ju Honom alla jordenes ändar 
til ägendom. De arme Lappar äro och en 
del af de werldenes sidsta ändar utt Norden: 
Loftvad ware Gud, all Barmhertighets 
Fader, som har lstit Besikelsens dag up-
gry för de a»ma Lappar, och warit magtig 
genom mig uti min skröplighet, at han gift 
wit mig i alla mätto Seger genom Chri-
stum, och uppenbarat genom mig Christi 
kundffapS lukt etc. Man mä förfäras öf« 
wer de grufweliga willfarelser, som hafw» 
gädt i swang ibland Lapparna här tils, dch 
like hafwer icke warit ibland mänga Hedningar. 

Det förnämsta af de omwände Lap
pars bekännelse är: (a) de mange afgudar de 
haft haftva. Ra6«n, ^ l l l l i n , Kaäien (3u(l. 
äe, l. Vseraläen Olm»), ttnäeraca, Lier 
8»lmai, ?ar« (Solen), KtaäeraKKg, FaäerzK» 
K» (jordgummor frän helfwetil), VKlgeKa, 
InFzllgcNH, 8exZ»lämiz lti l lb,Im«, 5lZs«»I-
»nu, öcc. (b) Des« 



(b) Desman ära de djefwulen sielf, ty de 
tilstä at Ve icke hafwa ment annat med 
?uänci, l iaum, ^Ver«ca läuu, liieoulmai 
an Sacan och gammal Erik. 

(c) Det war dem ickc nog, de tilstci at de 
gjorde sina egna aflidna eller döda til sin 
tillit och (^nomcel-aäc dem t i l sina Veo5 
manez, sa at de offrade til dem, tilbads 
dem och fruktade dem. L. Q. En Son 
sin Fader uch bästa Faders Sysion. En 
Dotter sin Moder och sina Moders ba> 
sta^Syffon. 

(<j) 82ivn eller »^ '^M?^.» är utan anda; 
ty en hwar Lapp hade för omwändelsen 
fin wllle 8aiva eller Nlle, det är helige 
Fjäll» eller hjelpe-högar, i hwilka djeftvu» 
lens (lÄääeija 821V0 Qllmgji stor mycken^ 
het woro samlade, dä stulle hwars och en 
Lapps 8pirituz i^gmlllaliz wara til hans 
tjänst i alla Mallen, och de gingo i Skolan 
i Zaivo hos dem, som hos sina Lärare 
och fingo NoiKes vaciZne af dem, de ha^ 
de ock Herrar: Zaivo^elie för sitt lif och 
8aineläL för sina resor. De^e hafwa wa-
rit deras endaste Gud och hopp, pä dem 
hafwa de anwandt all deras swett och me
del , och nar som Lapparne icke sä noga 
tjänte och fruktade dem, eller gjorde, som 
de i drömar wid b l?» (vo«buium prova-



c»n6i öiabolum) pH Ilgbäu förelade/ sä 
homde de Lapparna med döden, 

(e) S ä hafwa de ock öfwer alt upwäckt sig 
af de döda I?2niellar, som de inbillade sig 
at hämta ifrän JumiKain,^ och brukade 
dem til sina offer och lön. 

(c) Xol)6a eller (!uln ()omlme är öfwer att 
och den tro de pä. äxielvo, Nicole, Klo
rerat, Viente» och ^elnu, det llt jtt djeft 
wulens päkallelse. 

ls) Det är förssräckeligit huru be helige Sa^ 
cramenterne bespottas hos dem, igenom andra 
satans Sacramenttr; ty de fieste af dem 
öro omdöpte eller töm de kalla det Mäe-
ne molanket r)ch äaraKsmNi Sch gifwer 
barnet wid stielko el annat namn, änPräc 
sten det yifwit (*), och den samma dag de 
ärna gä til Guds Bord, ds förut ga de 
til bords hös djefwulen och hälla en Mäl» 
t id , som de kalla ^ x a ^Lave , ätandes 
litet och säja ä2t le 5ar«lll,33are t»nne och 
bedja sä 5zr,I<Ka om förlåtelse, at de nöd» 
gas gä til Ibmelsari (til Guds Bord> 

(K) Deras i^lieoloFiz c-eniiliz wat hett och 
hållit emot Gud och Hans ära; ty de 
dödas upstsndelse tro de icke, men wänta» 
de en lekamen i l^urilengimo, och deri-
frän at fara til Ewighets - werlden. De-

E ras 
(*) Senna sed fotllaras närm<i« i Probstwî i-ntei 

Bestrifning sm Lappland 
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ras anda och djurens stulle fara ifrän 
kroppen til Kaäien KallKln; men de krop« 
par de nu hade, woro beredde af K^äe-
raK^a, och derföre enär de dödde, stulle de 
altid blifwa i jorden: B e trodde ingen 
fördömas eller komina til Kortnmme, u> 
tan de som hafwa stulit och wam illftn-
nade; men största ^ i äen , Trullkarlar, 
lefde bäst i ^ublenzimo och Idel2!Mo. 

Alla detza förenämnde eländigheter har 
jag funnit hos de Norrsia Lappar, och der
före anförer dem til Eders Wördigheler, at 
I wille bewekas deraf til barmhmighet och 
hjelp emot Edra Lappar; Ty at Swcnste 
Lappar ligga under samma Hedendom, som 
war.e, det har jag alt för klara bewis up« 
pä, och pä mänga stallen hos Eder, ärv 
de Swenffe Lappar hos Eder långt starkare 
Uti riMxnzier (Swartkonsten), än wäre, 
och äro wära Lappars Scholemastare och an
förare 

Den abla Freden, som Gud hafwcr 
gifwit de Nordista Riken wil ock witzerligen 
gifwa den frukten, m de Norrste och Swen« 
sie Ddelige racka hlvarandra Samfunds
händer, til Lapparnas uplysntng och omwän-
delse lil den sanna Religionen: derwid sted-
de at den ene Lappen ej förförde den andra, > 
eller styrkte ondt uti den andra. Det wo-
re dä at önjka, för det första; at det skedde 

«n 
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en allwarlig förmaning uti all Christellg 
saktmodighet, utl de Swensta Lapvars we« 
derstyggeligheter, och deras omwändelse, as 
alt rätt hjerta utan sirymtan och en gäng 
med alfwara matte befordras, som hoo oy 
siiedt är; Ty eljest fruktar jag före, at ws» 
re förföras wäldeligen af de andra, som jag 
säg i Salten, hwaräst Swenffe Lapp^ai» 
cier woro werkeligen 8troblhnagoZ!l C) 82-
«NV, och gafwo Religions<Olöre« ut til wä» 
r a , och här ps Snasen ser jag nu med alt 
för stor bedröfwelse, huruledes de Swenste 
Lappar i NäeKKiölen hafwa bortlockat en 
stor del af wöra at undfly omwändelsen. 
Och andre, som äro nu här tilstädes, dem 
hafwa de förmant förr at mista sir hufwud, 
än quittera deras Xobäa. 

Mange priswsrdige anstalter til odöde« 
lighets ihogkommelse äro gjorde i Swerige, 
t«l Lapparnas omwändelse. Mig synes dn 
fatias en ting, nemligen at de Swenste 
Lapp-Präster eller i deras ställen, gudfruk« 
tige Catechetä borde fara omkring hos Lap< 
parna och lefwa ibland dem, som ljus bland 
det förargeliga siagtet, lika som wäre ^li8> 
jionaril göra; ty eljest blifwa de swärllgen 
»mwände, och hwad hjelper dtt, at de höra 
«ägra gänger predikan om är, et, sä länge 
afguderiet och satans Samfunderäro icke af 

-hjer-
(») Tyckes böla lajas: krotolynZzoeoi. 
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hjertat utrifne, med en sann omwändelse, 
pch Guds Ords Säd fallit rätt in i hjer
tat med beständig ( t̂eckenlation och I»re«!)uz. 
lBöner), 

Jag wet et ställe i Torneä Lappmark 
nemligen i Indiager, hwarest de Swenste 
Lappar aro sä gudfruktjge, afguda-hatare, 
lväl uplyste, ffjckelige, at jag häller dem fö
re, at wara ibland de bästa Christna jag 
känner; Ty jag har i Finnmarken tält med 
mänga af dem / och alt det goda är med en 
endaste Prästs Herr Gabriels (*) flit uc-
rättadt; men sedan har jag icke funnit säda« 
na Swensta Lappar. 

Läiom ost nu i IEsu namn emot werl« 
hems ända arbeta med all kraft, st icke satan 
stal fä fiera Mar af den arma Nationen: 
det ar nog at största delen är helt och häl-
lit faren kZutu j wald. Lika som i de twän, 
ne förra Mitzions«Resor sro Finmarkens 
Finnar omwande genom Guds 9iao och an 
genpm l̂ilVonarlUm och (^tecket,rium brag» 
tt til den andellga wärt j Christo, at jag 
haller NU före Lappmarkens Finnar eller 
Lappar, m wara wäl uplyste och goda 
Christna; sH har Gud i denna min tredje 
HWions-Resa icke mindre wälsignat mig och 
mitt ringa arbere i Norlgnben och Trund< 
heims m , al sä widt hit tils rest är, ss 

har 



har Gud utkastat den gamle draken och Ri 
ket är blifwit Christi. De käre Lappar 
hafwa bekandt friwilleligen deras eländighe
ter och döds, synder: De hafwa grätit bit» 
terligen öfwer deras synder, uprättat et fast 
ziali (*) med Gud igen, anammat med all 
lydighet wära bud, som wi gäswo i Chri» 
sto, och en stor del gifwit klara kännetec
ken derpH, at Gud Hr i dem och de i Gu-
di. Den samma Nåden wil ock Gud o-
twifwelakteligen giftva Eder pä denSwenffa 
sidan, när werkec blir angripit i Guds kraft 
och andeligen: och efter som I har arbetat 
pH Lapparna hos Eder, förr än jag arbe
tat pä wära Lappar; ty wi hafwe i län
gan tid icke jkiött detza arma Faren, hwil-
ket wi med waumodighet bekanne; la äta» 
ger dock Andan Seger öfwer satan, och lä-
ter icke af at bestrida den Samaritanista 
Lappmarken med Guds Andas wapen, in» 
til dch I Satanam krutzat under Edra 
fötter och alla Edra Lappar warda Cyrifi-
ne af hjertat. Sannerligen deh lön stal wa-
ra stor i hjmmelen, som först begynner sla
get med Lapp«djefwulen, och HERren hans 
Gud ware med honom. Jag wet det ärv säda» 
ne sinnade hos Eder; Ty jag försporde med 
glädje i Sätten, at en Swenst Prost gjor
de alswara deras, och wille icke tala at de 
Swenste Lappar längre stulle wara, Baals 

2 och 

(*) Fsrbund, 
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och HTRrans tjänare, och at han dag och 
natt gjord! all sm fiit til Lapparnas sanna 
omwändelse. Gud wet huru gärna jag we» 
lat tala detza ling närwarande «md Eder, 
som jag ock tänkte; men Snase« Lapparne 
tilläta mig icke at förlata dem sä hastigt; 
de f̂öre har jag msändt härifrän et cxpressy 
buy, at jag icke stulle mista denna lägenhet 
wid Eder närwarelse pä Lcfwangers Mark» 
nad. Synes Eder nu at det är rätt, som 
jag har pä Guds wsgnar, har pämint, 
som jag wet at det är rätt i IEsu Christo, 
sa wille I upfylla min glädje deruli, at I 
wille gifwa mig til tröst Edert goda och Chn» 
steliga swar häruppä. 

Twa ting har jag at bedja Eder Bro« 
perligast om, wid Christi Karlighet, och om 
der ar nägot samfund i andan. Först at 
I aldrig wille emottaga nägra Lappar här» 
iftän, som undansiy omwändelsen, och resa 
härifrån för den orsak, at de ej wilja mista 
sina afgudar, efter de förmena sig i Swe» 
rige fä bruka deras gamla wantr^ i säker» 
het: Sådana wille I strax sanda hem til 
ptz, det samma wil)e wi ock göra med E» 
dra, enär nägon Lapp af de Swensta hit» 
löper, til at undfly omwändelsen hos de 
Swensia, och fom i dcha dagar aroätffilli? 
ge bortdragne til Harkvlns östra sida, alle» 
nast derföre, at de förnimma, at den gam» 
la ogudaktlghettn icke mera matte brukas, 

der» 
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derföre wille de icke möta mig i Snasen. 
S ä wille I bewisa mig !W. den Barmher, 
tigbet, at I will« säi-da dem tilbaka. Ibland 
dem sa woro O lo f Nilsson kallad Winkel-
Olle, hans Son Zacharias O lson , men 
Lars Larsson stal wara dragen i Räfluny. 

För del ailhra efter son» i 6r5lA i Os-
wer-Hallen dä ĵ >g i nägra weckor behand
lade til Saligheten ?o Lappar, mig undan» 
lupit 2:ne Lappar, nemligen Jon Slnlson 
och J o n Torkilson, och dche arme Sia» 
lar hafwa sedan ständeligen utspridt i F>äl-
len både i Harumby och Harkelen, at jag 
brukade sätta Lapparna i Mörkstugan, bin
da dens, pålägga dem otaliga plägor, hwil» 
ket altsammans är den största lögn af Sa
tan, som wil aswända Fären ifrän den, som 
pä Guds wägnar wil söka dem samlade til 
Guds Nike: S ä wille Eders Walärewör-
digheter icke tro sådant; jag wil altid wi« 
sa, at jag sjelf förr wille dö, förr än jag 
skulle wara orsak til nägon Lapps eländig-
het; det wet Gud at jag alstar dem alt för 
högt; men helfwetit och djefiarna wille jag 
hafwa stild ifrän dem och derpä wägar jag 
mitt lif genom näden. 

Detta wille I wara mine wimen t i l , 
i fall annorledes bleftve i Edra Fjäll ^ ^ 8 ^ 
r « . Guds Sannlngebud kan ju icke kom
ma med sward eller hårdhet, (utan med) 
Guds O r d , Hans Anda och kraft i största 
karlightt. Om 
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Om hos Eder wore at bekomma ^o -
vum 'leltamentum j icliomate I^ap^nnico >̂er 

gören I mig en stor tjenst, at I wiljell 
sticka mig et LxempKr,, och ännu större at 
jag finge flera, det jag gärna med all tack
samhet wil betala, efter M pris, som ä-
stundas. 

Och nu ar min sista begäran denna, at 
Eders Wälärewördigheter, wille hälla mig til 
gods/ och förklara alt til det bästa denna min 
Skrifwelse; To Gud är mitt wime, at 
jag har sirifwit detta altsammans inför 
Guds ansigte i min hjertans innersta bedröf-
welse öfwer de förförda Fär, och i hopp at 
Christus stal i denna sidsta wetldeneS tid 
förbarma sig öfwer det arma Lapp-Folket. 

Nu ware da Saliggörelsen och Riket 
" och maglen Gudi och Christo, dertil säge 
. himmelen, der til säge Swerige och Norrige 
.' Amen. 

'<Mine käre Bröders i Christo, de Wälä« 
rewördige och Zlrewördige Prästers i 
Iemteland och annorstädes, hwarest 
Lappar aro underliggande, 

Mlwilligste ticware ych nttdstö» 
Efrifwit ac 1723. dåre til Guds Rike 

' ^ l^tto^l^z von ^ L 8 1 W . 
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